__..,.
_A_N_O_X-Vl-ll-~-31--DE--AG_O_S_T_0_•_1_99_5______________________---!llll~a~¡~;j~t~.,~.·,~[f[···x·~!191JR!~i~n···1:
...1~1·4·4·1 ·~~4"
1 1111i--------------------N-2 -68_9_·-50_0_P_T_A_______________

A Escola Naval de Marin usa os barcos e a
illa de Tambo para o ,seu ·disfrute par1icula~
amigos de mariños á illa da Armada para qua. podan bañarse
e tomar o sol na praia Area da
lila,
poucos metros do peirao. A Armada impide que calquer cidadán, non vinculado á
Armada, se achegue á illa vi(Páx. 7)
xiada dia e noite.

As doce da mañá dos dias so, leados do verán comezan as
viaxes de ida e~olta do remorcador da Armada Y 139 desde
a Escola Naval de Marin ao
peirao da· Praia Adreira, na llla
de Tambo. A embarcación pública transporta a -familiares e

·a

A República Saharaui oferec.e os seus caladoiros
e propón que a UE negócie coa ONU
O Governo de Madrid , Marrocos _e a Unión Europea incumpren a normativa de descolo_
nización das Nadóns Unidas ao
ignoraren de mútuo acorde que
os caladoiros da Costa Sahariana desde cabo Xubi a Cabo
Branco están en- litíxio. O des-

prezo da reclamación saharahui por parte de Madrid e
Bruxelas revela intereses económicos en Marrocos de gran. de calado, .que implican sobre
todo a España e á Franza. Os
saharuais oferecen o uso imediato dos caladoiros. (Páx. 9)

A Xunta mantén siléncio ~ndo o lume destrue
os montes o seu plan Cínti·incéndios

e

Segundo todas as fontes, a política forestal da Xunta é a responsábel da vaga de incéndios que
están a arrasar o país. A concentración dos esforzos e recursos.
na extinción do lume, ·en lugar de

ter unha política preventiva, resultou desbordada cando a forza
das lapas aumentou. A Xunta
prefiere manter siléncio e xogar
cos dados de número de focos e
superfície qtieimada.
(Páx. S)

Guionista de A Leida Fronteira

Miguel Anxo Murado
'Roubaron o meu guión fixérono cachizas'

e

· O SERGAS abandona a

formación de matronas

(Páx-_ 19)

Caderno Monográfico
As horas

(Páx. 8)

O papel dos concellos no
tratam~nto de resíduos.
Artigo do Secretário Xeral de
ADEGA
(Páx. 10)

O bombardeo da OTAN

en Sérbia xeraliza a
guerra

Un
percorrido
poi a
vida
cotián
baixo
a ditadura
, franquista

(Páx. 12)

RUÍI)O
(Relatos de guerra)

__. ._. .~ >· · · - · · · - · ··~··~· · ,
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Miguel Anxo Murado

\

~li~ AIDD M~rado

Croacia, 1991: unha curta e brutal
matanza que deu orixe a estes duros e
]<¡.cónicos relatos.
"Un narrador que se aventura nos 1írnites
da vida e atrapa ó lector con precisión
e con elegancia"
(Suso de Toro) ·
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deputadas, menos
integrantes dos
· governos'.f escasas·
alcaldesas e case
nengunha
candidata en postes
de saida., A política
segue senda cousa
de homes ao igual
que os altos postos
da administración e
a empresa . Para -as
mulleres qu~dan
menores salários,
maiores
dm«:~uldades á hora
de·atopar emprego,
agresións sexuais e
dobre hon~rio de
traba Uo«
As candidaturas só de homes son normais, a nacionalista de Mondariz, composta íntegramente por mulleres, foi unha dramática excepción que se deu nas
·
A. IGLESIAS
duas últimas eleicións ·municipais.

As deputadas achegan ~ Pequiri a m_arxin~ción das galegas e propoñen
a aprobación da Carta dos Direitos-das Mulleres

Consellerias, ·10• 1
Secretarias Xerais, .17-0
e Alcaldias, 300-14
CARME VIDAL-ARANTXA ESTÉVEZ

11

As galegas están representadas por un grupo de nove deputadas na IV Conferéncia Mundial sobre as Mulleres que se
realiza en China, entre elas seis
pertenecen á Comi.sión para a
lgualdade e para os Direitos.
das Mulleres. As parlamentárias
dos tres grupos presentes na
Cámara apo.rtarán ao foro das
ONGs un documento no que se
demanda a discusión e publicación dunha Carta dos Direitos
das Mulleres. As galegas, mesmo senda lexisladoras, non podarán participar no foro gubern-amental ao que, de todos xeitos, intentarán facer chegar a
sua declaración. Non- haberá
pois preséncia galega como tal
n·a Conferéncia Guvernamental
a pesares da existéncia na Xunta dunha Conselleria da FamíJ ia, Muller e Xuventude da que
depende o Servizo Galego da ·
-Promoción da lgualdade do Home 'e da Muller (SEGAPIHOM).
A Directora deste departamen;to, Carme Bianchi participará na ·
conferéncia organizada pola

ONU como membra da delegación
española.

A intervención
das deputadas

ples tarefas que
a muller ten encomendad as".
Alén disto, a
Conselleria aproveita de xeito indirecto para remitir os pontos
básicos ·da sua
xestión entre os
qµe queren destacar a subvención de cursos
no rural e o incremento do número de mulleres
asociadas que
chegan segundo
as cifras oficiais
a f2.000.

As .aportacións
en Pequin se ve
feitas polo SEGAPI HOM redúcencortada pola
se ás alegacións
remitidas polas
auséncia de
Mulleres Rurais á
recoñecemento
Carta para a
·1gualdade
de
internacional
Oportunidades
que deste xeito
do seu labor
se converten nas
únicas interlocude lexisladoras.
toras para a Conselleria da Família
en temas referentes á muller. O
governo galego •
recoñece ·aa asuContrastan- os
mir estas proposdados coas detas como fundan ú n.cias rep.etimenta( o tema da
das desde colee- ·
"formación, información e partitivos feministas que acusan á
cipación" na busca de cualificaXunta de utilizar ás asociacións
ción para ·conseguir postas de
de Mulleres Rurais de xeito
traballo mais para isto atopa os
clientelista cun· tratamento en
problemas derivados das "múlti- ·exceso favorecedor ,á hora .de

a situación galega ao respeito.
facer ·o reparto de cartos públiNo ano en curso, téñense decos. En canto ao labor desensenvolvido várias denúncias
volvido con fins formativos, os
cursos impartidos por xestión de· sobre temas de discriminación
sexistas que como no caso dos
estas asociacións buscan na
sua meirande parte perpetuar o
concursos. de misses organizapapel tradicionalmente enco- . dos pola Conselleria de Sanimendado ás mulleres ao fronte
dade ou a Deputación de Lugo
ou a caravana de mulleres do ·
dos traballos domésticos e a faconcello de Samas foron ampamília. Como mostra, os cursos
ofertados ·polas Mulleres Rurais
rados incluso económicamentepolo mesmo partido que detende Nigrán que comezar¿n en
ta o poder da
Outubro van estar
Xunta.
adicados á reposte ria, ·tapiceria,
Fronte á limitada
orientación para
participación do
nais con tillos con
governo galega,
deficiéncias psía Comisión para
quicas, repuxado .
a .lgualdade e os
de coiro e pintura
ao óleo. ·
Direitos das Mulleres ve como a
A pesares da ereviaxe das nove sua intervención
ación dun orga- l deputadas deixa en Pequin se ve
cortada pola aunismo que ten ¡
.
sé ncia de reco- ·
por obxecto proun Parlamento
mover a igualda- ,
ñecemento internacional do seu
de dos homes e j enteiramente
labor de lexislaas mulleres pou- :
.
.
- _ doras_ A deputa- .
. ,co. ten ..cambiado , ,1, maSCUhnO.

A
!

i'

nas
31AS

da do BNG Pilar García Negro,
tan a adaptar a lexislación e
unha das principais promotoras
desenvolver prácticas políticas
da criación da citada Comisión
que eliminen o sexismo.
e da participación galega en
Pequin, valora o empeño de
Moitas votantes
que deste xeito existise "unha
para poucas políticas
declaración galega como tal
que se chega ser polos orgaA viaxe a Pequin das deputanismos oficiais do governo non
das deixa un Parlamento enteiexistiria, nós teramente mascurnos a von·tade
1 ino. Mália ser
de facer chegar
unhas cen mil
as nasas propos- No documento
máis que os hotas á conferéncia
mes no censo,
das deputadas
guvernamental
as mulleres tepara que sexan
ñen unha escarecoñécese
elevadas
aos
sa
preséncia
executivos correnos
cargos
púque non teñen.
ponder.ites ainda
blicos galegas e
que oficialmente
desaparecido
a pirámide se
non nos podamos
vai estreitando a
nen as
inscribir nela".
medida que os ·
Con respeito ao
cargos son de
lexislacións
que está a aconmaior responsatecer na política
bilidade. Só unsexistas
sobre mulleres
ha conselleira, a
da Xunta, García
nen as práticas titular de FamíNegro califícaa
lia, Muller e Xuviolentas contra ventude
de "delirante, enManuemascárase a reala López Besteias
mulleres.
1idade: ao tempo
ro para os doce
que hai un apamembros do goAs mulleres seguen senda obxecto de agresións sexistas. O alcalde do Porriño foi denunciado por unha traballadora do concello.
rente recoñeceverno da Xunta.
mento institucioO predomínio masculino rexe
cais difiren no que toca á partital. As posibilidades de partida
Nengunha munal se promove a
tamén no Pazo do Hórreo onde
cipación pública das mulleres· e
eran tamén poucas xa que das
ller aparece ao
volta das mulledos 75 deputados que ostentan
pouco mudou nas últimas eleitres organizacións con maior
fronte das dezares ás casas con
a representación política dos
ci óns municipais celebradas
representacrón o BNG acodira
sete secretarias
cursos relacionagalegas só 11 son mulleres
neste ano. Catorce son as corás eleicións con 20 cabezas de
xerais do goverdos con actividades típicamenmentres que a Mesa do Parlaporacións galegas qu-e teñen
lista mulleres, o PSOE con 19
no galega -6 de Presidéncia e
te femininas mentras se da unmento, órgano que rexe o funao fronte unha muller dun total
e o PP con 17. Delas só duas
unha por conselleria- sen que
ha auséncia total de promoción
cionam ento da cámara , está
de 314 concellos. A cifra pasou
mulleres ian encabezando a
a situación varie moito noutras
social para as mulleres".
constituida na sua totalidade
das dez alcaldesas existentes
lista dunha das sete cidades:
escalas dos altos cargos polítiantes· do ·2a de Maio a catro
por homes.
Encarna Otero polo BNG e Mª
cos. Das 39 direccións xerais
No documento das deputadas
Xesus Sainz polo PP en Com·máis nunha variación que non
só cinco están ocupadas por
recoñécese que non teñen deTampouco os organismos loé significativa na proporción topostela.•
mulleres -duas en Família, Musaparecido nen as lexislacións
ller e Xuventude, duas en Ec;.osexistas nen as prácticas vionomia e unha en Pesca- men1entas contra as mulleres. As
tras as outras 34 están rexidas
parlamentárias
por homes.
chaman tamén a
atención sobre a
A preséncia das
As deputadas do Parlamento de Galiza acordaron por unanimidade levar unha proposta unitária
discriminatória As diferéncias
mulleres no goaprobada en comisión.
situación
no
verno de Galiza
dispáranse nos é mínima ao se
m wid o 1 aboral
Eliminar das lexislacións calqu~r discriminación directa ou indirecta que perxudique ou impida o
onde non existe
aceso das mulleres a calquer pasto laboral, profisional, político ou outros.
comparar . co
postas
directivos
igualdade
na
grande número
oferta e tampouA Eliminar, por lei, todas aquelas práticas violentas dirixidas contra as mulleres, mesmo que teñan o
e xerentes entre de altos cargos
co na retribución
da AdministraU amparo consuetudinário ou histórico.
os que por
salarial e tamén
ción. Os avandebuxan un estaces sociais acaTraducir, en medidas políticas práticas, todas aquelas disposicións igualitárias que figuran en
homes só hai
do de causas no
·.
diferentes textos legais, sexan nacionais, estatais ou supra-estatais.
dados polas muque a imaxe da
lleres fanse máis
mulleres.
1.526
muller nos meios
tímidos a mediImpedir, por lei, a continuación de discriminacións laborais, tanto no que atinxe á categoría do
de comunicación
posto de traballo como á sua perigosidade e á sua retribución.
'·:.
da que os posé moitas veces
tas son máis cohumillante ao
diciados e veñen
.ft Impulsar campañas específicas, de pedagoxia social, dirixidas a concienciar á povoación dos
tempo que se
acompañados
U direitos humanos e do direito á diferenza, que lles corresponde ás mulleres como tales . .
perpetuan
as
de maior prestícargas domésti xi o e presta. A Promover, no mesmo sentido, campañas publicitárias que vinculen aos tillos e máis as cargas
cas nas mans
cións. Se nos
'=' domésticas e familiares aos varóns, en xusto exercício da sua corresponsabilidade no mundo do
das mulleres sen
servizos admiprivado, indispensábel na existéncia do social e do público.
/
que éstas poidan
nistrativos das
desenvolver a sua vida cara fóempresas e da Administración
Afinal, a Comisión para a lgualdade e para os direitos das Mulleres propón á Conferéncia Mundial das
ra da casa. Para combater esta
pública hai 48.269 homes por
Mulleres de Pequin a elaboración, discusión e publicación dunha Carta dos Direitos das Mulleres, que
situación a delegación galega
37.860 mulleres, as diferénseria remetida a todas as institucións governamentais e públicas con responsabilidades na execución
demanda das institucións púcias dispáranse ao se tratar de
de políticas relativas a calquera dos aspectos que definen a problemática das mulleres.
blicas e dos governos que non
directivos e xerentes entre os
queden á marxe desta probleque por 9.790 homes só hai ·
Asi mesmo, a Comisión secunda o catálogo de demandas elaborado e proposto pola organización
mática social e se comprome1.526 mulleres.
Amnistía Internacional.•
·

As propostas das deputadas galegas en Pequin
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A igualdade proclamada pola Constitución apenas
queda en auga de borrallas ao analisar a
discriminación que ainda.sofren as mulleres. Inferiores
salários, máis peneiras, menores oportunidades,
violéncia doméstica e sexual e unha dobre xornada
interminábel son as cantas do rosário do sexismo
persistente a pesares da longa loita do movimento
feminista. As demandas que levan as poucas
deputadas que hai na Galiza semellan de fácil
aprobación pero chocan de fronte co enquistamento
social que permite mudanzas sempre que non afecten
aos beneficiários do poder, mesmo do poder do seu
. xéqero. Ou senón, a que.ven o rebúmbio montado
pola viaxe cando non é nen a primeira nen a máis
custosa das sufragadas polo Parlamento?.

teima dunhas poucas deputadas -nen todas as que
van- a representación galega en Pequin
simplesmente non existiría. De nada lle vale ás
galegas que a muller entrara a darlle nome a un
organismo da Administración. A denominación da
conselleria xa anunciaba o que logo acont.eceu: a
muller ia estar entre a família e a xuventude,
perpetuando o seu papel de nai e coidadora, tan á
moda do Opus, con tanta forza no governo de Fraga
como se viu no lamentábel e sectário congreso da
Família organizado pola conselleria. E por se fose
pouco, a existéncia dun organismo -non Dirección
xeral como a de Família e Xuventude senón Servizo
Galegq- non serviu para evitar algunhas das maiores
actuacións sexistas que se lembran: esta vez viñan
auspiciadas polo mesmo governo que sustenta ao
As causas non mellaran se, ao feíto de ser muller, se
SEGAPIHOM, ao fin, sen capacidade nen vontade
M.e er:igade o de ser galega. Se nor.i chega ·a ser pola ... • . política para frear o sexismo institucional.

As únicas alegacións que remite o governo galega ·
á Carta da lgualdade son as elaboradas por
Mulleres Rurais, asociación non só afín ás teses
populares senón promovida para afortalar o
clientelismo hábil da administración Fraga. Non hai
· política de desenvolvemento social para as
mulleres, nada para sancionar o sexismo agora
consentido nen para incentivar a participación
feminina no ámbito público do que seguen tan
alonxadas. Continuan en cámbio os cursos de
tapicería, manualidades e coidados domésticos
(habida canta tamén de que a proibición ae
productividade do agro xa se dá por feito). Para
que as mulleres sigan na casa, no ámbito privado.
Por iso tamén pode molestar tanto que as
deputadas vaian a Pequin, elas seas e tan lonxe. +

ANOSA TERRA

4 ~Q:~~~1~~0STODE1995

NESTA SEMANA -

--------------1-~----------existe o traballo compartido. ·
Non hai que esquecer que os
dous homes que se acollaron á
posibilidade, contemplada na lexistación, de criar o tillo perante
os primeiros catro meses, foron
portada nos xornais.

Contratiños e agrávios
Hai catro subsectores profesionais nos que a presenza da mu1ler ten unha sobrerepresentación. Estes serian os que se retiren ás administrativas e auxiliares administrativas, dependentas e vendedoras, profesoras de Ensino Primário, Secundário e empregadas de servizos
de limpeza, moitas veces a tempo p~:ircial ou sen. contrato laboral. E moi frecuente atopar establecementos comerciais onde a
. maioria dos traballos son ocupados por mulleres pero o delegado, xerente ou encargado é un
home . Ademais da xerarquia
que lle outorga o seu posto respeito delas, o maior agrávio dase á hora de cobrar.

No ámbito doméstico os papeis están divididos: o home traballa fóra e a muller, ademais de fóra, dentro.

A. IGLESIAS

A integración laboral da muller, polo chan
Os últimos estudos sobre pobreza colocan ás mulleres nun importante grupo de risco; elas forman unha importante bolsa de
miséria e constituen unha grande
porcentaxe nas solicitudes de
Rendas de Inserción Social. As
taxas de paro das mulleres non
deixaron de medrar desde hai
quince anos, chegando a un
22% a primeiros do ano 1.995.
lsto amasa, por unha parte, o aumento do interese da muller por
buscar un traballo fóra da casa
e, por outra, as dificultades que
atopa para acadar ~ obxectivo. ·
No ano 1992, un informe elaborado pola Xunta da Galiza, cifra-

I;,

ba en 383.000 as. mulleres empregadas e as conclusións deste
Un ·informe da Xu nta en 1992
traballo remataban coa afirma- ·
analisaba a situación da muller
ción de que "a situación da mu- 1
1
ller no mercado de traballo pode 1
no mercado laboral: baixa actividade,
ser resurriida do seguinte xeito;
1
baixa actividade, baixa ocupa- . : baixa ocupación e paro elevado".
ción ·e paro elevado". Tres anos
despois, segundo a Enquisa de
Povoación Activa do INE para o
primeiro trimestre de 1995, perde dezaseis anos na Galiza e,
se produciria se todas as mullederon o emprego trinta mil mutendo en canta o número de trares en idade de traballo sairan a
lleres. O paro xuvenil feminino
rua na procura dun emprego. As
balladoras e as que buscan emprego, unhas cen mil, apresenactividades sociais levadas a
segue a ser maior que o masculino e as mulleres tardan moito
cabo pota muller, que van desde
za da muller no ámeto do trabamáis tempo que os homes en
o coidado dos maiores e nenos
tto só representa unha terceira
atopar un traballo.
parte da sua potencialidade.
até o mantimento das casas,
Moitos colectivos feministas requedarian ao descuberto e reveHai 1.200.000 mulleres maiores
señan a revolución social que
tarian unha sociedade onde non

¡

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, os salários
médios das homes son un 32%
maiore$ que os das mulleres ,
chegando nalguns casos a acadar un 40%. Un informe apresentado polo sindicato CCOO,
puña exemplos claros: a média
de contratos fixos para os homes estabelece uns ingresos
anuais de 1 .679 .000 pesetas
mentres que para a muller, na
mesma categoria profisional,
son 1.264.000 . A média nos
contratos eventuais dalle á muller uns ingresos de 795.000 pesetas mentres que no home se
achega ao millón.
Tratamento aparte merecen as
mulleres do agro porque ben se
acostuma a dicer que co traballo no campo e co da casa, non
teñen horário. O tempo das mulleres e dos homes repártese,
tamén, en función da visión· sexista da sociedade . Son
137.000 mulleres con ocupación no agro pero esta cifra medra.ria considerabelmente se se
contabilizasen as que levan a
cabo a sua actividade sen remuneración en pequenas explotacións agrícolas.•
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ou Vigor hai unha média de cincocentos casos de maltratos ao
ano que poden chégar a oíto-

centos. Pois ben.
moitos destes
non se denún ~
cian e, indo máis
alá, eses cincocentos non representan máis que
unha pequena
· porcentaxe da re~

alidade.
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1INCÉNDIOS FORESTAIS

Só inviste en extinción que queda desbordada se hai moifos iÍicéndios

O modelo anti lumes ·da ·xunta :.
vense abaixo con catrO dias de '5eCa
' realidade. A central nacionalis·ta ¡eco.r da que na Páscoa a
secá e o ·vento acentuaron a
extensión-dos lumes e que non
se produciron nas proximidades_da autoestrada, senón que
viñan a morrer a esa vía porque ,é _unha franxa libre.

•H. VIXANDE

Segundo todas as fontes,
\a polítjca forestal da
Xunta é a respqnsábel da
vaga de jncéndios que
están a arrasar o país. A
concentración dos
esforzos e recursos na
extinción po lume, en
lugar de ter unha política
preventiva, resultou
desbordada cando a
forza das lapas
aumentou.
Tras vários anos nos que a incidéncia dos incéndios foi menor, nas eucalipteiras e piñeirais había grande cantidade de
combustíbel que non tora limpado. Vários dias de seca e un
vento favorábel foron o caldo
de cultivo para que os lumes
anegaran o país. Todo o mundo sinala ao factor humano como elemento que intervén directamente na formación do lum e , pero son as cond icións
meteorolóx icas e o descaído
dos montes os elementos que
facilitan a sua extensión .
Os primeiros avisos dunha propagación masiva dos incéndios
producíranse as semanas anteriores, pero o aparato de propaganda da Adm inistración galega
conquerira que a notícia non fose reflectida nos meios de comunicación . Despois, a explosión da fin de semana abriu a
veda informativa e as cifras disparáronse. Se nun primeiro momento falábase timidamente de
200 incéndios, agora trabállase
sobre a hipótese de máis de mil
lumes. Mentres os meios monstraban as cifras, a Xunta calaba
coma un peto. A xustificación
oficial para non dar un parte diário do espazo afectado era que
"están máis ocupados na extinción que na contabilización da
superfície queimada".
Precisamente até ben _poucos
dias antes, o departamento de
prensa da Consellaria de Agricultura a diário anegaba de información aos meios de comunicación. Todo lume -sempre un
conato-, extinguido de inmediato, toda detención dun piróman9, eran difundidas con premura. Aí atrás, cando Catalunya
ardía máis mode_radamente que
a Galiza nestes intres, Fraga,
fachendoso, oferecia a Jordi Pujo! todo "o seu eficaz aparato de
loita contra o lume1'. "O que sucedeu agora foi que Fraga por
aí adiante apresentou·o seu mo. delo como a chave conra o lume, e estamos a ver que non é
asi", explica Quintillán.

O lume, perceptíbel desde numerosos pontos, non pudo ser ocultado polo servizo
A. IGLESIAS
de información da Xunta.

teiras, como Vigo ou Pontevedra, eran quen de percibir a
magnitude do lume porque o fume e as cinzas enrarecían o aire
das concentracións urbanas.
Diante desta evidéncia, os desmentidos da Xunta non acadaban credibilidade.
Duqmte a pasada Páscoa os
incéndios tamén se extenderon polo país. Daquela a Xunta

elaborou unha teoría en base á
próximidade ás eleicións e a
supostas tentativas de desacreditar ao PP. Segundo o
conselleiro de Agricultura, Tomás Pérez Vidal, os lumes
producíranse nas proximidades da autoestrada porque había unha intencionalidade política. Estudos posteriores da
CIG indican que esta afirma, ción non se corresponde coa

queimada. "lsto explícase porque non se deron circunstáncias climáticas favorábeis", explica Cláudio Quintillán, da CIG
Forestal. "Cando ·se sobre.pasa
a capacidade de extinción dispáranse as superfícies queimad as nos incéndios", engade.
"En realidade subsisten os
condicionamentos sociolóxicos
Manipulación de dados
favorábeis á incidéncia do lume porque os paisanos non
O método de contabilización
dos. incéndios que emprega a _ consideran mau que haxa inXunta é polémico, pois ten a . céndios, tamén hai que conieridéncia a maquillar as cifras . cienciar á xente . e. pedir que
en ·base a pequenas falsificadeixe de prender lume, porque
con represión non creo que
cións das cifras reais e ao seu
arranxemos nada", expl ica o
desglose en distintas gradacións dos lumes. A extensión
sindicalista.
queimada sempre é correxida á
Tanto o PSOE como o BNG mabaixa e distínguese en várias
nifestaron que a falta de prevencategorias de lume para reducir
ción provocou o desastre e·acua cántidade de incéndios e a
saron á Xunta de ser r~sponsá
sua incidéncia. Un conato, un
bel da desfeita.
foco e un incéndio non son o
mesmo; un incéndÍo que non
Intereses madereiros
acada unha superfície é un conato, pero si os lumes son moiA organización ecoloxista Gretos e se producen a unha disenpeace deu a sua particular vitáncia curta dabondo, entón pa·sión do que está a acontecer
sa a ser un incéndio con vários
através dunha nota de prensa.
focos. A superfície queimada
nos conatos non é contabilizaGreenpeace recordou que as
espécies exóticas e cultivos foda porque non houbo incéndio.
Con este sistema as cifras va- ·restais son os máis afectados
polo lume. Outra clave oferecida
·rian favorabelmente cara á imapor esta organización ecoloxista
xe que pretende dar a Conseven relacionada coa extraordi-•
.llaria, segundo a cal, o problenária aportación que a Galiza fima do lume foi erradicado. Se
xo á indústria madereira en baá Xunta tripartita contabilizáronse á venda de madeira queimalle 200.000 hectáreas queimada. Outro elemento singular que
das, co procedimento que agosinalan os ecoloxistas é que "a
ra usa a Administración galega,
superficie de eucaliptal afectada
máis da metade dos lumes sepolo lume sexa superior á declarian conatos. Cómpre ter en
rada como ocupad~ por esta escanta que Agricultura só estima
pécie" [o eucalipto]. ·
que é un incéndio cando a superf íci e é!rborada queimada é
A prevención tamén é o elemaior de meio hectárea ou canmento· no que fai fincapé Gredo arde unha hectárea de monenpeace para tratar de minimite raso. Cando Francisco Sineizar o problema. Outro aspecto
ro estaba á frente da consellaque sinala como importantes
ria, tres mil metros cadrados xa
está relacionado co control e
eran considerados un incéndio.
transparéncia no comércio d·a
Contodo, a· xestión de Sineiro
madeira queimada. A CIG,
foi moi polémica porque un dos
através de .Cláudio Quintillán,
veráns con máis lumes coincirestou importáncia ao factor
d iu estando Sineiro de vacados intereses madereiros porcións nas lilas· Baleares.
:. que "a maioria dos lumes iniciárqnse en zonas improdutivas,
Na última década na Galiza
ainda que lago se trasladaron a
non descendeu o número de
montes arborados".+
lumes, pero si a superfície

r--------------.------------------~-----------------------------------------------------~--------------,

Cláudio Quintillán ·
'Hai que ·ord_enar os montes e concentrar o minifúnd_io forestal'

A CIG tamén ere que a concienciación e a prevención deben de ser pedras angulares
da leila contra o lume. "Ademais hai que profisionalizar a
extinción de lume -di Cláudio·
Quintillán, o sindicalista da
CIG especializado en cuestións -forestais. A maioria dos
reténs están compostos por
persoal temporal sen formación nen coñecimentos, ·a inda
As primeiras estimacións da
que ten boa vontade. A Xunta
Xunta chegaron na tarde do
aC::tua co critério de contratar
Martes 29. A Administración ga!ega aseguraba que houbera 1 · bombeiros cando se están .a
moitos incéndios pero que a su- . : queimar as casas. Hai un gru: piño reducido de persoas que
pe_rfí cie queimada era pouca.
1 si traballa todo o ano e eses
Outras fontes consultadas ase: teñen un rendimento do 90%
guran o contrário: os incéndios
1
foron moi grandes. Cidades· in-

máis que os temporais. Tamén
hai que aplicar o convénio colectivo da Administración ao
persoal anti lume, como indica
unha senténcia de hai un ano.
Por outra banda, até a primeira quincena de Agosto moitos
dos integrantes das cuadrillas
anti lume non tiñ·an os elementos de protección como os traxes ou as botas, e ainda podemos atapar persoas illadas con
algunha caréncia". Para o téc':'
nico forestal, a sociedade ten
que perguntarse se paga a pena esperar a situacións como
.esta para tomar decisións. "Os
investim~ntos en apagar os lumes están disparándose estes

están sen coidar. O lóxico é
dias e van multiplicarse por
concretar a propriedade. O que
cinco e a iso hai que sumar as
sucede é que non hai valor popardas .económicas nos próprios montes queimados", iridi- . lítico para facelo porque implica
un enfrontamento ces viciños".
ca Quintillán.
A orientación da política forestal é ouro elemento que preocupa á ClG. "Ternos que facermos planos de ordenamento
dos montes e comezar a traballar", explica. Segundo Quintillán, "nas costas a primeira liña
de monte é privada e cónstitue
miQifúndio, daquelq é imp~odu
tiva. Ademais nori hai gMo, e
entón os montes están abandoados, os accesos están en mal
.estado e ás pistas cortalumes

Pero no caso do monte en mancomun tampouco hai un celo no
control do mesmo nen no reinvestimento..de parte dos beneficios para coidalos. "Mesmo nalguns montes privados que xestiona a própria Xunta meiante
convénio de ·colaboración, tampouco se cumpre a lei en canto
á protección e investimento nos
mesmos. Se as causas son asi ,
mal exemplo dan ao resto dos
viciños", di Quintillán.+
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·· protestas contra
as probas

F.

nucleares francesas
En Tahiti, a xente saiu á
rua convocada pola lgrexa
evanxélic'a para protestar
polas probas nucleares en
Mururoa. Oito mil persoas
manifestáronse en contra
das armas nucleares e,
aproveitaron a ocasión,
para reclamar a
independéncia de París.
Nos anos sesenta, cando a
Franza comezou os
ensaios nucleares en
Mururna, miles de
soldados e técnicos
chegaron á illa e, con eles,
trouxeron os seus
costumes occidentais e,
tamén, criáronse pastos de
traballo. Trinta anos
despois, a xente amosa o
seu descontento coa
condición de colónia. A
reanudación das probas
nucleares por parte da
Franza foron xa o ponto
límite do descontento.
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• Recebemento
de homenaxe
a Arias Curto

NOS t>~MoS
A GA~\-fAL
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Despois de sete anos e catro
meses en diferentes cárceres do
Estado; Antón Arias Curto,
membro do EGPGC, sae de
prisión. As Juntas Galegas pola
Amnistia (JUGA), organiza un.
recebemento de homenaxe na
praza do Toural de Santiago para
o dia 8 de Setembro ás oito e
media da tarde. Arias Curto, que ·
ten cincuenta un anos, foi detido
no ano 1.988 e, despois de tirarse
por unha fiestra da comisária de
Ourense, quedáronlle graves
lesións de por vida.•

•Denúncian
sobreexplotación
dos
traballadores
das autovias
A CIG denunciou, nestes dias, o
despido de vários traballadores
da empresa Expano,
subcontratada para o tramo·de
• autovía O Porriño-Batalláns, por
non ir a traballar o dia 14 de
Agosto, festividade no sector da
construcción. A central
nacionalista pon de manifesto a
sobreexplotación dos obreiros
aos que se lle fai traballar trece
horas diárias, ·pagando as
extraordinárias, non cotizábeis, a
seiscentas pesetas cando o
promédio no ramo é de mil
trescentas. A rapidez coa que se
queren levar a cabo as obras fai
que non se respeite nengun tipo·
de festividade. O sindicato afirma,
ademais, que as averias na
maquinária estanse descontando
das horas e.xtras dos operários e
. que pedirá responsabilidades á
·
empresa Dragados e
Construccións, adxudicatária da
obra, ao MOPTMA, titular, e á
lnspeéción de Traballo e á
Conselleria de Xustiz.a, Interior e
Relacións Laborais. +

•Chegan á UE
as q'ueixas polas
m1n1centra1s
doXurés

..

.
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O Parlamento Europeu e a
comisión encarregada dos
temas médio ambientais xa
receberon a denúncia do
Movemento Ecoloxista da Limia
á Confederación Hidrográfica do
Norde por autorizar a
construcción de tres minicentrais
no concello de Entrimo. Esta vila
está situada no parque natural
da Baixa Limia-Xurés. A
denúncia apóiase n~ infracción
da lexislación ambiental e dos
espazos naturais e reforza a xa
apresentada por Adega o
pasado Marzo. Precisamente, a
Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galiza pediu
explicacións á Conselléria de

Ordenación de Território e
Obras Públicas sobre o impacto
ambiental da via rapida
proxectada no Serrado Can~án,
que.uniria Lalín coa estrada
Ourense-Pontevedra. Segundo
, os ecoloxistas, a serra é moi rica
en flora e fauna, que poderia
verse afeGtada polo trazado.+

•Tres vitórias
sobre o Madrid
e a Supercopa
para o
· Deportivo

título oficial da Liga, a Supercopa.
No mesmo campo no que a
equipa galega faciase coa Copa
do Rei no mes de Xuñq, voltou
acadr un novo triunfo. Tras
empatar Manjarin o partido de
volta, foi Beguiristain quen
marcou o gol da victória definitiva
cun regate que deixou a
Cañizares, ex porteiro céltico e
agora madridista, sen cubrir a
portería. Mália que o adestrador.
do Deportivo, J.B Toshack,
queixouse do mal xogo da sua
equipa, esta perfílase, outro ano
máis, como unha candidata aos
. primeiros pastos da táboa. Unha
semana antes, conquistara o
trofeo Teresa Herrera, tamén
fronte ao Real Madrid. Co motivo
de gañar a Supercopa, a cidade
da Coruña botouse a rua na noite
do domingo para celebralo e, ao
dia seguinte, recibiron aos
xogadores no estádio de Riazor. +

Por outra parte, na Galiza,
o Movimento de Obxección
de Conciéncia (MOC}
amosa o seu rexeitamento
ás probas de armas
atómicas, organizando un
mural reivindicativo, o
Xoves 31, en Vigo e unha
protesta fronte o
Consulado Francés da
mesma cidades, o Venres
1 ás dez· e média da
mañá.•

co tesoureiro do PP na vila e cun curmán do alcalde, que por súposto ratificaron a posición do PP de manteros nomes fascistas".•

En Setembro, os dous partidos políticos da oposición, BNG e PSOE, apresentarán interpelacións para que o
conselleiro de Agricultura, Tomás Pérez Vidal tome, definitivamente, as medidas precisas para rematar co que xa
é unha história interminábel: a falsificación de contraetiquetas do Ribeiro. Para os dous grupos políticos, non se rematou coa venda de viño de matute por
Ribeiro e non se pode permitir que o
conselleiro mentira sobre as subvencións outorgadas e a cantidade de uva
foránea adquirida polo grupo Arnoia. O
grupo nacionalista asegurou que a
Xunta veuse abrigada a investigar ante
a inminéncia do proceso xudicial xa que,
segundo o voceiro Alfredo Suárez Canal, o importante peso de Manuel Vázquez, propietário da empresa implicada
no fraude, dentro do Partido Popular
impedia accións inmediatas da Xunta. +
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• O TSXG investiga
ás ameazas

de slcins
de ultradireita

A aparición de tres galegas·
nun fanzine de skins de
inclinación nazi e de
ultradireita, que se
distribue por todo o
Estado, foi tomada en
conta polo Tribunal
Superior de Xustiza de
Cun resultado na casa de 3-0 e
Galiza, que investigará o
unha victória de 1-2, no estádio
caso. Neste fanzine, que
Santiago Bernabeu, o Deportivo
foi descuberto por un
da Coruña fíxose ca primeiro
xornal madrileño, aparece
unha lista de cen persoas
vinculadas a grupos de
esquerda, anarquistas ou
sen ningunha afiliación xa
que ser homosexual,
inmigrante ou exercer a
prostitución é condición de
abando para figurar na
lista negra . . Os tres
galegas ameazados , dous
da Coruña e un de Vigo,
aparecen identificados
como membros da Fronte
Popular Galega, dun grupo
anarquista e dalgunha
peña de futbol de apoio ao
Celta e ao Deportivo. No
fanzine, aparecen con
nomes e apelidos e datos
persoais como o seu
enderezo para facilitar
unha hipotética agresión
de grupos de ultradireita,
xa que son considerados
A. IGLESIAS
como "obxectivos
inimigos". Tamén aparecen
ao lados dos nomes
calificacións pexorativas
facendo alusións ao feito
de seren galegas. As
Unha proposta dos concellais do BNG, apoiada polo PSOE, para . autoridades eren que non
modificar o nome de catro ruas da vita, foi rexeitada pala maioria pohai motivos para
pular, so capa de formar unha comisión que estude "a vontade dos
preocuparse xa que a
implantación dos grupos
viciños". As ruas a modificar seria a Fernández Cuesta (chamariase
neonazis na Galiza é,
Castelao), José Antonio (cgamariase Eduardo Pondal), General
prácticamente, nula. De
Franco (chamariase Rosalia de Castro) e a Calvo Sotelo (pasaría a
calquera xeito, o fiscal
ser Manuel Murguia). Os propoñentes negan a necesidade dun refexeral do TSXG, Ramón
rendo para esta matéria "por ser unha abriga eliminar nomes pertenGarcia Malvar, emprendeu
centes aos pais dunha Dictadura sanguiñenta", pero o PP alega a
pescudas para comprobar
conservación da "memória histórica". Denúncia tamén o concelleal
a trascendéncia das
nacionalista Xan Garcia Suárezs que a TVG emitiu unha informaameazas que aparecen no
fanzine.•
·
ción interpelando a viciños desas ruas e "casualmente foron a dar

• En ·serra de Outes queren ruas
con nomes democráticos

• BNG e PSOE culpan
a Agricultura
do fraude do Ribeiro

1
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•Tensión no Zaire
polos refuxiados
ruandeses
Despois de que miles de refuxiados da
guerra de Ruanda foran expulsados de
Zaire, unha reunión urxente coa comisária da ONU para os refuxiadbs, fixo
que o primeiro ministro do país africano, Leon Kengo wa Donde, prorrogara
a expulsión do máis dun millón de ruandeses até o mes de Decembro. As autoridades de Zaire amosaron a sua disco nfo rm idade polo levantamento do
embargo de armas a Ruanda xa que,
segundo o primeiro ministro de Zaire,
considérao unha ameaza para o seu
país. Os antigos dirixentes de Ruanda
atópanse no pais viciño e o governo zaireño· teme que isto sexa un argumento
para que Ruanda volte colleras armas e
transgreda as suas fronteiras, cara onde
están os refuxiados h.utus. Polo de pronto, o Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR), pediu
a retirada dos voluntários que traballan
nos campos de refuxiados do Leste de
Zaire por cuestións de seguridade. +
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P.RIVATIZACIÓN DO PATRIMÓNIO PÚBLICO
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O remorcador V 139 parte das lnstalacións da Escola Naval con famlllares de mariños a bordo para deixalos nas proximidades da praia Area da //la, en Tambo, de propriedade da Armada.
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No Ministério de Defensa descoñecen a situación

.A Escola Naval de Marin usa bGrcos da·armada
e a praia da illa de Tambo para disfrute privado
.

Património público está a ser utilizado na
Escala Naval Militar de Marin para disfrute
privado de persoal relacio"nado coas Forzas
Armadas e as suas famílias.
•H. VIXANDE

As doce da mañá dos días soleados do verán comezan as viaxes de ida e volta do remorcador da Armada Y 139 desde a
Escola Naval de Marin ao-peirao da Praia Adreira, na lila de
Tambo. A embarcación pública
transporta a familiares e amigos
de mariños á ilia da Armada para que podan bañarse e tomar ·o
sol na praia Area da lila, a poucos metros do peir,ao.
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Alg'uns mariños e as suas famí1ias acuden á illa a bordo de
embarcacións privadas, pero os
máis deles fan uso do remolcador, que durante horas non ten
máis destino que servir de meio
de transport~ rumbo á praia.
Os cartelóns advirten aos curiosos: "Proibido o paso, zona militar". En realidade o uso militar
da illa é mínimo, só queda como
dotación un polvorin en desuso.
Na excepcional praia privada,
un areal de 150 metros resgardado do vento, toman o sol as

•·

Concretamente, un remolcador da Armada
é empregado para transportar civiles ou
militares en horas de lecer á illa de Tambo,
propriedade da Escala. Esta non é a única

parentelas e amizades dos mariños, o aceso está vedado a civiles sen influéncias. Casetas e
todo tipo de serVizos e infraestruturas praieiras están ao dispar dos visitantes da illa.

privado como barcos de. recreo
polos Cabaleiros Gardamariñas
para dar pa~eos pola ria de
Pontevedra. E habitual que os
Gardamariñas vaian acompañados das filias das boas famílias pontevedresas.

Outros casos
Pero este non é o único priviléxio: as embarcacións de práticas e adestramento dos alunas
da Escola son utilizadas os fines de semana con carácter

Son esas mesmas filias das famílias de máis tronio de Pontevedra as invitadas ao Baile do
Cento, unha celebración cte
carácter anual que se sucede
co gallo do embarque no Bu-

utilización privada das pertenzas do
Estado, outros casos similares
reprodúcense na Escala Naval sen
coñecimento do Ministério de Defensa.

que Escala -Juan Sebastián E/cano dos estudantes do cuarto
curso. Ao Baile do Cento, que
se celebra na Escala, acúdase
con rigorosa invitación e nela
hai barra libre. En tempos o rúbio de batea distribuiase gratuitamente. '
Outras actividades hosteleiras no
ínterior da Escala desenvólvense
nas residé.ncias do complexo, que
son subarrendadas para vodas e
banquetes de carácter privado.

r---------------------------------------------------------------------------,
Unha parte da illa foi arrebatada aos proprietários
A llla de Tambo entrou na História en 1589, cando foi ocupada
polo corsário británico Sir Francis Drake. O poeta espáñol Luis
de Góngora dedicoulle un soneto e calificouna como tartaruga
varada nun espello de prata. No
século XIX foi Lazareto; do que
ainda quedan alguns vestíxios e
construcións, ainda que o seu
estado non é verificábel porque
o acceso está proibido.

A illa foi privada até a Guerra
de 1936, cando Montero Rios
vendeu ao entón chamado
Ramo de Guerra unha parte
da illa da que era proprietário.
O resto foi ocupada pola forza
e arrebatada aos seus proprietários: un gupo de famílias
de Combarro.
Ainda queda memória das propriedades, pero os direitos so-

breas terras están comprometidos porque os vellos son as
únicas persoas que son quen
de recoñecer os marcos e a
quen pertence· cada finca. Hai
sete anos un movimento social
tentou iniciar un proceso de rec l amación, pero non saiu
adiante. A seguinte reclamación -poderia ·chegar tarde por
J
non quedar .ninguén para sina- 1
1
lar as ter reos. +
1
1

--------------------------------------------------------------------------.-~

As famílias dos mandos disfroitan de luxosos chalés de pedra,
verdadeiros pazos, nos que case todo é gratuito e onde, até
hai ben pouco, a Armada pagaba chachas para· o servizo dos
usuários. Precisamente esta situación rematou a raiz de que
denunciaron esta situación duas
das empregadas do fogar, . en
realidade contratadas como limpadoras dos comedores.
· Todos estes priviléxios contrastan cunha recente nota da Capitania Marítima do Cantábrico,
na que se denunciaba unha
campaña pública para desprestixiar á Escala. A comunicación .
pública pretendia desmentir unha suposta situación de discriminación no acceso aos estudos na Escola, xa que, unha
asociación de damnificados
asegurara nunha escura nota
pública que determinados sectores sociais teñen dificuldades
para matricularse. A estas altu·ras xa pasaron os tempos nos
que para acceder ás Escala era
necesário ter antecedentes familiares na Armadá.+
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APRIVATIZACIÓN DA SANIDADF

A

Cada especialista atende
na actualidade 360 partos, o dobre do recomendado pala UE

A

e

O SERGAS renúncia
a formar matronas mália
a forte ·demanda. asistencial
•MARIA ALONSO

Este ano non haberá en.
toda Galiza nen unha
praza para formar
matronas, dentro das
unidades docentes da
especialidade de ·
Enfermería Obstétrico
Xinecolóxica. Ao cabo dun
único ano en
. funcionamento, os
responsabeis sanitários e
educativos decidiron non
convocar novas prazas,
mália contar con 13
matronas acreditadas polo
Ministerio de Sanidade
para a formación destas
enfermeir.as especialistas.

O Boletín Oficial do Estado
(BOE) publicaba na sua edición
do pasado .4 de AgosJo a distri·bución das prazas acreditadas e
ofertadas nas distintas autonomías. Curiosamente, no apartado
relativo a Galiza confirmábase a
existéncia de 13 prazas acreditadas, todas de titularidade pública, pero indicábase que nengunha delas ·Se ofertaba ás enfermeiras que puideran desexar especializarse 'como matronas.
Oeste xeito, as 13 enfermeiras
que o pasado ano se matricularan nas distintas unidades espalladas pola xeografia galega poderán completar a sua formación
especializada, estruturada en
dous anos lectivos, pero non haberá nengun profisional que poida iniciar este ano os devanditos
'estudos, o que evitará, tamén, a
existéncia de alumnas de segundo curso para o vindeiro ano.
Fontes da Escala Universitária
ee Enfermería da Universidade

O Governo portugués bloqueará os fondos comunitários que
España reclamen para o Plano Hidrolóxico se non chegan
a .un acordo sobre a administración dos rios da verquente oeste
peninsular. O ministro dos Negócios Estrangeiros declarou ao
semanário ExPRESSO de Lisboa: «Bloquearemos os apoios
comunitários á Espanha nessa área se náo houver um consenso
no plano hidrológico e, em último recurso, iremos para o Tribunal
de Justiga d~s Comunidades, ou mesmo para o Tribunal ·
Internacional de Justiga», garantiu Duráo Barroso acrescentando:
«Náo ficaremos passivamente espera». Estas sáo as mais
fortes declarac;óes sobre a polémica questáo dos ríos produzidas
até agora pelo Governo portugués. Urna mudam;a de atitude que
poderá ter a sua explicacagáo no facto de a Convengá.o de
Helsínquia sobre a gestáo conjunta dos cursos dos ríos
internacionais ter sido recentemente acolhida com forga de lei
pela Uniáo Europeia. Esta decisáo do Conselho da UE, tomada a
24 de Julho -último, abriga Espanha a chegar a um acordo prévio
com Portugal antes de efectivar quaisquer dos trasvases
- previstos no seu plano hidrológico nacional. A deputada de
Castilla-León pelo P.SOE, Leonisa Ull Laita considerou tardías e
eleitoralistas as declara<;óes do Governo portugués. para Ull
Laita, este endurecimento da posigáo portuguesa nao faz sentido
a luz da assinatura prevista para o 7 de Setembro do convenio
entre os dois paises sobre os ríos ibéricos".+
~esde

a

A formación de matronas é unha das reivindicacións máis sentidas no sector sanitário dende
que no ano 86 foran pechadas
as escalas españolas que form~ban a estas especialistas.
Despois de vários anos de para1i z ación no desenvolvemento
das especialidades da enfermeria recoñecidas pola UE e máispolo Governo español, todas as
autonomias con competéncias
sanitárias comezaron un tímido
proceso de implantación da for'mación especializada. Galiza,
pola sua banda, foi-.das últimas
que solicitaron a acreditación de
prazas nas distintas unidades
docentes en funcionamento na
rede hospitalária pública.
.
Mália as necesidades á vista, a
administración sanitária resolveu rachar o proceso formativo
que se iniciara no ano 94 coa
oferta de 13 prazas de forrnación de especialistas en enfermeria obstétrica e xinecolóxica.

Portugal
ameaza.contra os trasvases

de Santiago de Compostela, en- .
cargada da supervisión docente
da formación das especialistas,
confirmaron que a información
sobre a caréncia de praza$ na
Galiza recollida no BOE é certa.

galegas se vexan abrigados a
emigraren para cursar a única
especialidade recoñectda en
Enfermería. · Esta organización
criticou tamén que a convocatória saise publicada no BOE nunha época de vacacións.

Segundo os dados publicados
no BOE, que tamén informaba
Presión asistencial
sobre os préiZos e requisitos pa- _
A paralización da· formación de
ra a apresentación de solicitudes para acadar o iítulo de maespecialistas en enfermería
obstétrico xinecolóxica coincide
trona, en todo o Estado hai actual mente 222 prazas acreditacun momento de grandes necesidades d.e_ matronas en boa
das para a formación de especialistas en enfermería obstétriparte dos hospitais públicos gaco-xinecolóxica. Delas ot'ertalegas. As poucas matronas que
ranse este ano un total de 161,
actualmente exercen a profirepartidas nas distintas autono sión critican a existéncia dunha
mias · agás Galiza. As profisiopresión asistencial insoportánais que o desexen deberán
bel, asi como o incumprimento
$air fóra desta autonomía para
das suas verdadeiras funcións
facer a especialidade.
no sector sanitário, xa que
prácticamente se teñen que limitar a atender os partos. En
Precisamente, a Comunidade galega é a única que non fará . uso
realidade, as matronas deberían ocupárense tamén do sedas acreditacións ministeriais e
non permitirá a ocupación das. g u i mento dos embarazos, da
educación maternal, da prepaprazas de formación de matronas.
ración ao parto, da planificación
Nafarroa tamén deixará de ofertar
as 4 prazas que ten acreditadas,
familiar , do diagnóstico precoz
do cancro e do control dos capero o seu é un caso distinto ao
sos de menopáusia. O incum-.
de Galiza porque todas son de titularidade privada e dependen da . primento destas funcións fai
Clínica da Universidade privada
que a atención á muller. en idado Opus Dei en lruñea.
·
de fértil sexa cada dia máis regresiva, especialmente nas zoPolo que atingue· á distribución
nas rurais.
das prazas galegas que non serán ofertadas, repártense en seA caréncia de especialistas en
te L;1nidades ubicadas nos hospienfermería obstétrico xinecolóxitais públicos: o complexo Juan
ca fai que nestes momentos haCanaleja-Teresa Herrera de A
a só 1 matrona por cada
Coruña e o Xeral-Cies de. Vigo
11.000 mulleres en idade fértil,
dispoñen de 3 prazas cadanseu;
cando se 9alcwla que o ratio
o hospital Arquitecto Marcide de
axeitado é de 1 matrona por caFerrol e o Xeral de Galicia en
da 3.000 mulleres.
Santiago, 2; e o Xeral-Calde de
Lugo, o Cristal-Piñor de OurenDurante os estudos previos á
se e o Montecelo de Pontevedra
aprobación das acreditacións de
cantan cunha praza por centro.
prazas nas unidades hospitalárias, o lnsalud·talaba da "necesiO Colexio Oficial de Enfermería
dade urxente" de formar profide A Coruña amosou a sl.ia insionais e calculaba que só no
dignación polo feíto de que nenano 91 sería necesaria a contragun ha das 161 prazas que se
tación no conxunto do Estado
· convocan no Estado sexa para
de 600 novas matronas para
Ga1iza e de que os profisionais
atender as necesidades.~ + .
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Super-paro na Arxentina

o

A recente violéncia que está a provocar a situacion económica na
Arxentina é obxecto dunha crónica do DAGENS NYHErER de·
Estocolmo. «Apesar de que a información oficial cifraba o paro en
Xuño nun 12%, segundo os sindicatos acada xa o 19 da.povoación
activa e os que buscan emprego son a cada máis numerosos. O
país vese diariamente sacudido por violentas manifestacións contra
a política de reaxuste oo Govemo de Menem. O cadro repétese un
dia e outro: funcionários airados toman por asalto edificios públicos
e reclaman os salários que lles adebedan desde hai meses; os
centros de ensino público apenas impartiron clases desde a
apertura de curso no pasado Marzo polas folgas de protesta dos
ensinahtes e os hospitais non poden atender a demanda de
asisténcia pala mesma razón. O govemador de Córdoba, Eduardo
Angeloz, tivo que deixar o posta un mes antes de se xubilar por
causa das protestas. O seu sucesor, Ramón Mestre, tamén radical ,
herdou unha onda de folgas contras a rebaixas de salários e o
pago de atrasos con bonos, no canto de diñeiro. As fábricas de
coches de Córdoba, emblema industrial da província, afronta unha
baixa nas ventas causadas pola política proteccionista do Brasil
(que forma parte do Mercosur. A hiper-inflación, que fora o
pesadelo dos 80 .convértese agora no super-paro, que na província
de Bos Aires sobrepasa o 20 por cento•s-. +

qui

O caladoiro é saharahui
M. Justo lembra nunha reportaxe publicada no DIARIO 19 DE
GAUCIA que a pesqueira que Marrocos está a negociar con
Bru)5elas é de feito de domínio saharahui. «Fronte a postura de
Rabat, invasor despois de España dos territórios e da beiramar
do Sáhara, está o povo saharahui que quer que se negócie na
<?NU (a pesqueira) e que os barGos de pavillón español pesquen
libremente n~quelas augas até a celebración do referendo. Os .
representantes da República Saharahui elevaron este
oferecemento tan sinxelo e tan complexo ao Governo español. O
representante do Polisário na Galiza, Abdulah Embarek dixo que
Marrocos, amais de presionar para ter no referendo unha posición
mellorada, forza a sua posición sobre o caladoiro. Embarek
afirma que estas augas son parte do território saharahui e que
todo acordo deber~ pasar polo-vista e prace da RASO».+
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A CIG e o Polisário. propoñen que a UE ·ne9óGie coa ONU e non con Rabat

.O acordo de Pesca con Marrocos 's eria papel mollado
.

.

.

se o referendo do Sáhara se celebra ·en Xaneiro
• G. LUCA DE TENA
Gráfico comparativo. lnvestlmentos extranxeiros en Marrocos-Franza e España

O Governo de Madrid,
Marrocos e a Unión
Europea incumpren a
normativa de
descolonización das
Nacións Unidas ao
ignoraren de mútuo
acorde que os caladoiros
da Costa Sahariana·desde
cabo Xubi a Cabo Branca
están en litíxio. O
desprezo da reclamación
saharahui por parte de
Madrid e Bruxelas revela
intereses económicos en
Marrocos de grande
calado, que implican sobre
todo a España e á Franza. ·
O representante de CIG-Mar,
Xan Caamaño, reclamou da UE
que rectificase de interlocutor para o acordos de pesca do Sáhara: a ONU no canto de Rabat. A
visión do sindicato coincide plenamente coa opinión da Fronte
Polisária, e chega coma aportación crítica despois da ruptura de
negociación entre a UE e ·Rabat.
Na altura da sexta reunión formal e ao cabo de tres meses de
amarre da frota, unha representación da República Arabe Saharahui Democrática (RASO)
oferece sen contrapartidas as
augas costeiras do caladoiro en
litíxio até que se celebre o referendo de auto-determinación
previsto para Xaneiro do 96.
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Fonte: DGTE e DFCOMES Rabal

vénio cedérase
unha parte a
Mauritánia e outra
a Marrocos, con
desprezo da poboación saharahui. Posteriormente, ao renunciaren os maurifanos ao Sul do Sáhara no 79, os
marroquinas asumiron un direito
sobre aquelas augas costeiras que
tampouco lles corresponde".

O Polisário
aterece sen
contrapartidas as
augas costeiras
do caladoiro - ·
en litíxio até
que se celebre
o referendo

A Unión Europea asume a soberanía do Marrocos sobre os cala"Os problemas co Banco Sahariano naceron o 14 de Novem- . doiros xa que as actuais e antebro de 1975 -sinala o presidente
riores negociacións pesqueiras
fanse sobre áreas que con arreda Asociación de Solidariedade
glo ao direito internacional perco Sáhara, Pio Moa-, cos Acortenzan ao Estado marroquina.
dos de Madrid, que España asi"A Unión Europea ten recoñecinou entre as ameazas da Mardo o proceso inconcluso de aucha Verde marroquina e a intodeterminación do Sáhara polo
ffuéncia do grupo de presión hisque o Parlamento Europeo depano-marroquina. Por ese con-

. beria egar en
·consecuéncia os
direitos de Rabat
sobre aqueles ca~
ladoiros", lembra
Pio Moa.

Administrador
do Sáhara

ses sen resultados. A CIG quer
Rabat que a primeira preocupaque a UE corte o paso aos proción de España era a estabilida. dutos marroqüinos como resde de. Marrocos.
. posta áo desprezo que Rabat
veu facendo da frota pe_squeira.
Parte desta consolidación interna do Governo de Rabat era a
Ofendidos por Marrocos
construcción dun tnuro de silenzo sobre a reclamación do povo
saharahui. Como recordan os · Tanto a comisária de Pesca, Emrepresentantes da RASO, Ma-· . ma Bonino como o secretário de
Pesca, Xosé Loira, volyeron derrocos non só tira contrapartidas
clararse ofendidos polo Governo
económicas directas e indirecmarroquina, a pesar de que no litas dos aqordos pesqueiros, semiar da sexta reunión cargaran
nón que exibe a negociación
coa UE como proba do recoñe- . outravolta as cores sobre a necesidade de amortizar barcos e dar
cemento implícito da sua sobeexemplo ao mundo de sen.sibilidaranía sobre aquelas costas. Ende pola conservación de recursos.
debén, o previsíbel resultado do
referendo favorábel aos sahaFronte estes bandazos dos reruis, ·invalidaria os acorc:tos pespresentantes da UE e do Goverqueiros que agora se discuten.
no de Madrid, o conselleiro de
Pesca Xan Caamaño reclamou
A Cómisaria de Pesca considerou
un impulso político de alto nível.
Luns pasado rotas as negociaA declaración de Caamaño alude
cións con Marrocos ao fracasar a
tanto a necesidade de trascensexta xuntanza. O Governo espader as discusión cuantitativas,
ñol emitira na véspera da reunión
que tanta importáncia merecen
numerosas sinais de optimismo
que carecian de calquer fundanas explicacións de Brw.<elas, como á guerra de grupos de premento, como recoñece.ron dentro
. sión que está librarse por baixo
da própria comisión de Pesca.
da mesa de negociacións. Implícito está asemade o recoñeceXabier Aboi, representante da
mento da impoténcia da Xunta,
CIG-Mar, comentou que a decique nen quer estirar o adibal da
sión de negarse a seguir o desConstitución nen permanecer en
propósito da parte marroquina
silenzo mentres outros intereses
era o menos que se podia esperar da U E despois de tres medeciden o futuro da frota. •

Pero a incongruéncia do Governo español supera se cadra en
volume á de Brux el as por canto
España ten todas
as atribución das Nación Unidas
coma poténcia administradora
do Sáhara, despois de renunciar
ao domínio colonial. do território
e en tanto non se celebre o Referendo.
Dacordo con este compromiso, ·
Felipe González declarara en
Tinduf que nunca abandonaria
aos saharahuis para deseguida
proclam.ar Fernando Morán en

r-----------------------------------------------------------------~---------,

Os negócios do Norte e _o a~ranco da pesca
Entre os intereses alleos á pesca que gravitan sobre a negociación pesqueira con Marrocos, está o gasoducto MagrebEuropa que deberá comezar
as probas en Decembro. O tubo ten un treito alxeriano de
530 quilómetros e outro sobre
território marroquina de 525
quilómetros antes de cruzar o
Estreito á beira de Tánxer.

ración que da enerxia barata e
abundante quen se vai beneficiar principalmente serán os
interese.s franceses e españois
que xa dominan a economia
marroquina. En todo caso, Es~
paña non só pesca en augas
de Marrocos, como repete Emma Bonina, senón que terá en
breve gas de Marrocos.
·

Esta coincidénci.a de posicións
estratéxicas entre o Governo de
Rabat, Franza e España contrasta fortemente coa febleza da
UE na mesa dos acordes pesque.iros. O ministro de Comércio
Exterior de .Marrocos Mourad
Charif abogaba hai pouco pola
rápida conclusión dun "acorde
Os sócios do Norte no gasode Hbre comérdo entre Marro- ·
ducto anuncian que potenciará
o desenvolvemento económi.co · cos e a UE, ,que consolidaria
de xeito irreversíbel este comde Marrocos níáis que nengunha outra intervención política · promiso entre os dous p~ises
nos últimos cincuenta anos.
cara unha cooperación mutuaHai quen éntende nesta declamente beneficiosa".. '
No percorrido de Marrocos
participa ao seteota por canto
a sociedade española ENAGAS. O resto é da marroquina
SNPP, constituida ·con maioria
de capital francés.

•
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Pero no médio deste acordo
métese a pes9a. Tanto a Fránza como a España interésalle
recortar aranceis para mellorar
os seus intereses e probábelm ente non atoparian mellar
moeda de cámbio que as licéncias de pesca. Os grupos
de presión que representan
Omnium Nord
ENAGAS, ou
.Africain· (ONA) francesa, concentran moito máis capital que
os setecentos pesqueiros do
Banco, repartidos entre pequenos armadores ou .· empresas familiares.

a

Non debe causar extrañeza
que .Emma Bonino reclame un
recorte da ·trota mentres Marrocos acaba de asinar con
Rúsia unha licéncia oara
400.00ó toneladas asi como
outros acordos pesqueros d.e
importáncla con Xapón e os
estados Unidos.+
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RES ÍDUOSSÓLIDOS URBANOS
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OS CONCELLOS DEBEN TRATAR O LIXO
COMO FACER USO DAS COMPETÉNCIAS EN FAVOR DOS CIDADÁNS
MANuEL SOTO CASTIÑEIRA

dadáns, menfres que os concellos galegas prefiren ir a remolque ou mesmo contracorrente, non d.ubidando en utilizar a coartada da falta de
sensibilidade ambiental da
povoación. Mesmo semella
que feitos singulares, desenlaces políticos a situacións
extremas derivadas de problemas ecolóxicos e ambientai s acaecidos nos ultimas
anos, non teñen axudado a
mudar a inércia dos mandatários municipais.

O tratamento dos refugallos,
sexan derivados de actividades industriais ou domésticas,
ten sido responsabilidade individual da persoa ou empresa
. que ·OS xeneraba, para ir pasando a entidades colectivas
ou administrativas superiores.
No que respecta aos Residuos sólidos urba'nos, o lixo, a
responsabilidade é hoxe
maiormente dos conéellos, de
facto, e tamén segundo o estabelece a respectiva Lei do
ano 1975. Na Galiza, a maioria dos concellos cumpren con
tál responsabilidade mediante ·
o servizo de recollida, vertendo posteriormente .o lixo en
distintos lugares, que xeralmente non se ateñen aos mínimos ambientais legais,
constituindo os chamados vertedeiros municipais incontrolados. Nalguns casos, os concellos, co apoio financeiro de administracións superiores, chegaron a construir os chamados vertedeiros controlados
para desfac-er-se do lixo.
Sen dúbida, a solución a este
problema, como a outros muitos, requere unha responsabilidade compartida entre o cidadán e a administración, nome- As multinacionais apresuran-se a canalizar e instrumentalizar as
adamente entre o cidadán e os cia dos concellos e da administración.
concellos. Actualmente, as
· competéncias na matéria delesituación, pois o desw:ábel seria que concegan-se cada vez máis a ámbitos superiollos ou mancomunidades tivesen a capacires da administración, argumentando dadáde fi+i.a-nceir-a suficiente), ou ao apoio
quela cuestións de "eficácia e rentabilidade". Habe_rá quen pense que a ·mellor socientífico/técnico (Institutos, Universidades).
lución para o lixo radica en delegar toda a
RESPONSABILIDAD E MUNICIPAL
ión central
responsabilidade na administrac_
galega, na Xunta. lsto xa ten sido intentaA caótica situación do lixo no naso país
do no naso país, e todo indica que a inibié consecuéncia da deixación e inactivición dos concellos no tema ten como fondade das administracións locais. lsto
do tal horizonte, do que o Plano de RSU
dábese, en parte, a condicionantes coda Xunta constitue o primeiro paso. Porén,
e independenfemente de que a Xunta te- mo a falta de capacidade financeira, ou
á dependéncia da poña optado pola incineración ou por outro
líti.ca caciquil e clien- - - - - - sistema, a solución centralizada dificilmentelista que pratican as
te pode contar co apoio ecoloxista. E iso
administiracións cenpor diferentes razóns, que poderiamos resumir en razóns de "efjcácia á inversa"( 1J.
trais. É a consecuéncia dunha falta real
As alternativas que o movimento ecóloxisde democrácia, ao
ta procura non se basean en tratar a
estaren privadas dqs
maior cantidade de lixo o máis eficazmenmeios necesários
te posíbel, senón no contrário: busca-se
aquelas entidades
tratar a menor cantidade de lixo e polos
que por razóns opemétodos menos intensivos, máis diversifirativas, de inmediatez
cadas, "aparentemente" menos eficaces.
e contacto co cidaFrente ao obxectivo de instalar unha relodán, e mesmo legais,
deben facer frente ao
cente indústria do lixo, propugnamos a
sua desaparición ou, cando menos, a sua
problema. É iamén
minimización. As alternativas para isa son
consecuéncia desa
de todos coñecidas: Redución, Reutilizademocrácía secuesción, Reciclaxe, Recollida Selectiva en
trada en que o poder
Orixe .. ., ainda que non ben entendidas. . dominante ~ometeu á
.. sociedade en xeral, e
qúe se reflexa na privatización e/ou desFai-se necesário cortar coa actual tendéncia
mantelamento de servizos esenciais xa
de delegación ascendente de responsabiligañados, como a asisténcia médica, o .
dades e competéncias para situa-las no
ámbito que lle é próprio: o cidadán, e o consistema de pensións, ou o subministro
cello ou mancomunidade. Non se exclue
xeral de auga potábel. Busca-se un novo eldo de negócios na xestión dos resípor iso de responsabilidade a entidades suduos, e·da natureza en xeral, un ben caperiores, pero estas deben relegar-se á lexislación, ao financiamento (isto na actual _da vez máis escaso.

O vitimismo dos concellos non
está xustificado, e tanto os
grandes como os pequenos
poden escapar , non doadamente pero st sen custos inasumíbeis, ao plano da Xunta.
Este, polo seu carácter centralizado e polos tratamentos intensivos que pretende, é só eficaz (no sentido monetarista)
para o manexo do lixo de grandes aglomeracións urbanas .
Nunca se levaria adiante sen
ter previamente asegurada a
participación de Vigo e A Coruña, ou de calquera destas por
separado. Pero aQ.emais, pola
elevada cantidade de lixo xerado nestas cidades , calquera
preocupacións ecolóxicas dos cidadáns, o que contrasta coa iné~ outra alternativa ao uso (verteADEGA deiro controlado, incineración,
compostaxe, e mesmo recollida seleciva en orixen e reciclaNo caso que nos ocupa, o Plano de RSU
xe) resultaria económicamente viábel frenda Xunta supón a privatizacion e transnate ao plan da Xunta.
cionalización dun servizo que ainda hoxe
non existe (o tratamento do lixo) pero que
En realidade , a falta de conciéncia so7
custará aos· cidadáns galegas un mínimo
bre o problema,. a sua relegación a un
de 3000 ou 4000 millóns de ptas. ao
plano secundário nas prioridades do
ano<2l , con perspectivas de duplicarse ou
concello, e as ganas de escorrer o bultriplicarse no horizonte do plano. Pretento, puxeron ao anterior governo municide-se xustificar tal privatización, ap_esar
pal vigués en mans da Xunta e do PP.
de que o coste do tratamento derivado é
Baste unha anécdota: cando un empresuperior ao de calquera outra alternativa
sário interesado na reciclaxe de resi xestionada directamente polos concellos
duos se dirixiu no ano 1993 ao alcalde
ou contratada a escade Vigo para facer-lle unha proposta
para o concello, o sr. Príncipe con tes - - - - - la mancomunada ,
aliás de constituir a
tou-lle que Vigo non tiña nengun proalternativa máis periblema de lixo e que todo era responsagosa para o meio ambilidade da Xunta. +
biente e a saude das
MAf\LU SOTO CAST1J\·mRA, profe or de Enxeñeria
persoas.

'Frente ao obxectivo
de instalar
unha.relocente
indústria do lixo,
propugnam9s a sua
desaparición ou,
cando menos, a sua
minimización"

Pero non debemos
esquecer a falta de
iniciativa e imaxinación de que tan gala
os governos locais, a
relegación dos problemas ambientais a
un plano secundário,
e a ideia pouco fundada de que esquecendo-se do problema librarán ás arcas
municipais dos custes
de tratamento. Mui ao contrário, eses 3
ou 4 mil millóns de pesetas terán que sair
directamente dos petos do contribuinte
pala via do incremento do recibo municipal do Tixo. Esa falta de iniciativa contras,.
ta coa preocupación que mostran as multinacionais por canalizar e _instrumentalizar as preocupacións ecolóxicas dos ci-

Química na Universidade da Coruña,
é secretário xeral de ADEGA
(1) Carlos Mella, no seu libro A falacia do economlclsmo teoriza sobre as nefastas consecuéncias da
aplicación dos principios de eficácia e rentabilidade no
plano xeral das actividades humanas. O rex,eitamento
a astes conceptos clásicos da economía capitalista está ainda máis xustificado cando se trata de servizos sociais ou de buscar solucións a problemas ecolóxicos.
(2) Nas negociacións que está a manter SOGAMA
cos concellos manexa-se unha tarifa de 3.500 ptas
por tonelada de lixo. Porén, esta cantidade constitue
un prezo político, rebaixado coa finalidade de que os
concellos asinen a sua adscripción ao plano da Xunta. Outras valoracións indican que o custe de tratamento por incineración no futuro plan da Xunta superaria as 4.000 ou 5.000 ptas (Vexa-se, por exemplo.,
0-al'.ti!:J<Hle-Garlos-Pérertosaaa no número 15 da revista Cerna, «Mougá, entre a realidade e o desexo»,
páxinas 19 a 23). A cifra de negócio de 3.000-4.000
miilóns de ptas. resulta de multiplicar as tarifas anteriores pela cantidade de lixo xerada anualmente na
Galiza (unh¡is 800.000 Tm).
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Duas familias vense abrigadas a acampar na rua Povoadores ante a desídia do Concello.

O Concello de Vigo derrubou os pequenos quiosques nos
que sobrevivian sen buscar previamente unha solución

Várias familias sen fogar
viven a 1ntemper1e
no meio da grande cidade

.

~

.

• ROSA M2 FOLGAR

Sete persoas vense
abrigadas a malvivir
desde hai case duas
semanas nun
campamento improvisado
na viguesa rúa de
Pobladores, a menos de
cen metros da sede
consistorial. O concello
ordenou o desaloxo e
derribo dos locais que
ocupaban un grupo de
persoas sen arranxo
prévio e ainda non lle
buscou ainda solución
para aloxalos
A policía chegou á rua de Pobladore's coa arde de desaloxo
á unha e media da madrugada
o 19 de Agosto. En plenanoite
tiveron que poñerse mans. á
obra para trasladar as suas
poucas pertenzas cada quen a
onde puido. Duas famílias instalaron un toldo como tenda de
campaña uns metros máis abaixo, na mesma rua.
Ao dia seguinte pasou por ali
unha asistenta social, quen se
comprometeu a buscar unha
solución para estas persoas.
Primeiro dixo que o Concello
pagaría quince dias de pensión
á xente desaloxada, peró despo is desas duas semanas a
xente volvería a estar na mesma situación.
Desde o desaloxo até o mamen-

~
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to de pechar esta edición, secasos de marxinación extrema.
gundo as persoas desaloxadas,
a policía pasou por ali todas as
As persoas que foron desalm~a
noites, pedíalles a documentadas durante esta semana vivían
ción e conminábaos a marchar
nuns pequenos quiosques situa- .
de al( A policía quedara de
dos baixo o mirador do Paseo
de Alfonso· XII , de
mandar un camión para recoapenas 8 metros
ller as causas e
cadrados. Agora
gardalas nun de- Desde
aquelo está todo
pósito municipal ,
derrubado e uns
o desaloxo
xa o dia do desaobreiros municiloxo, pero pasapais
encárganse
a policia pasou
dos 11 dias o vede tapiar o valado
ículo non dá chepor ali todas as con ladrillos. As
g ad o. A xente
persoas desalonoites, pedíalles xadas non saben
négase , porque
quedaría á intemos sacaa documentaCión porque
perie. Polo meron de ali.
nos agora ainda
e conminábaos A comezos desta
non chove e co
tempo do verán
a marchar de ali. semana tamén
pódese aturar fóforon desaloxara. As persoas
das as persoas
desaloxadas
que vivían noupensan que cantras
chabolas
do chova vanse
preto de Pobladoter que apañar do· mesmo xeito,
res. Tampouco teñen onde ir,
. pois non teñen onde ir.
polo que mentras se buscan a
vida deixaron algunhas pertenzas a cargo das persoas que viAnúncianlles c:asa nova
ven agora na tenda de campaña
improvisada.
O 3 de Setembro é o día previsto pola asistente social para darA Asociación Veciñal e Cultural
lles a estas persoas as novas viCasco Vello, a través da súa
vencias, perq ainda non hai napresidenta María Xosé López
da seguro. A asistente social ten
que talar cos danos que aluga- -- Sánchez, manifestou a: sua conformidade co desaloxo e o derán as casas, que agora se esrrúbe dos quiosques. _Paradóxitán reformando. O aluguer será
camente, segundo afirman as
pagado polo Concello · mentras
persoas que agora se quedaron
non lles clieguen ás persoas dena rua, a mesma presidenta se
s al ox ad as un salário social
achegou a eles para mo?trarlles
(RISGA), que está en trámite,
o seu apoio decindo que os vepero que está en cuestión por
ciños xuntarian firmas se fose
problemas de documentación e
necesário para axudar a axilizar
tamén de cumprir o contestado
os trámites que lle darian unha
requisito dos cinco anos de residéncia, _. de difícil acreditación en
nova casa a estas persoas.+

Todos o sondeos e analistas políticos prevén unha vitoria do Partido Popular nas vindeiras eleicións antecipadas. -Ainda que ninguén debería vender a pel do oso antes de cazalo e o partido de
Aznar apenas deixa ver cales serán as medidas de política económica que aplicará, ocupado como está no acoso e derrube do
actual governo e do seu líder, convén ir pensando no" que se nos
pode vir enriba. Jordi Pujol, personaxe importante da política española, preguntábase nunha recente entrevista en El País (20Vlll-95) sobre se o PP terá asimilado a revolución burguesa e
nunha análise extremadamente comreta e certeira di: "OPP non
procede, como a direita francesa ou a a·lemana, dunha revolución
industrial, senón dos intereses _agrários, das altas finanzas e do
funcionariado, pero non dunha clase empresarial e dunha clase__
meia. Noo a habia". Penso que, efectivamente, as medidas eco- nómicas do PP son unha incógnita para eles mesmos precisamente pala heteroxeneidade 'de intereses que o sustentan e poi a
auséncia de forzas hexemónicas e progresivas que podan contribuir á modernización e democratización do que hoxe é España.
A insisténcia de Aznar en acadar apoios en Catalunya revela
unha caréncia alarmante para un posíbel governo na Moncloa.
Resulta que "a, piar burguesia de España" non confía nas alternativas da direita .e da esquerda emerxente quizais porque mentras uns teñen in mente a crise do 98 os outros viven e actuan
xa pensando no século XXI. As previsións catastróficas da direita e a esquerda decimonónica vense contradecidas pala mellara
evidente da situación económica, a remisión das tronadas monetárias e para acabala de rematar pala colocación de España
no Nº 9 dos países do mundo nos que mellar se vive, nunha clasificación realizada pola ONU.
Os exemplos dos governos autonómicos do PP pouco poden
ilustrar sobre da política do governo central pola escasa importáncias das autonomías, pois para o PP "España es lo único importante". Só Galiza, como autonomía histórica con importantes
competéncias, poderia servir como referéncia e á vista está que
a dinámica económica xenerada pola Xunta é un exemplo do
que non se deberia facer. Eso si , o PP destaca pola utilizaéión
dos recursos recebidos via transferéncias para construir e engraxar un entramado clientelar que os leva a aumentar o seu
poder eleitoral agostando a vida política , desertizando a vida
tecnolóxica e industrial e pexando a innovación e a modernización. A comparación da Galiza coa Baviera revelóuse unha patética operación de autobombo e imaxe oportunamente denunciada no informe do último Nº de A Nosa Terra.
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medidas económicas do pp son
unha incógnita ·p ara eles mesmos
precisamente pola heteroxeneidade
de intereses que o sustentan"

Un futuro governo do PP representante de grupos económicos,
sociais e profisionais regresivos e con intereses contraditórios ten
.difícil artellar un programa económico cunha certa coeréncia e- rigor. A asimetria entre o poder económico e o poder político, a dispersión na toma de decisións nun país políticamente descentralizado e con economía de mercado xunto coa internacionalización
da economía española nos mercados financeiros e de produtos
contribuirá a centrar o programa económico do PP. Noutro caso,
a pantasma do 98 pode voltar a percorrer .a Peiií~sula e as lllas. +
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A excusa foron. as vítimas civiles de Saraievo

A OTAN ataca aos sérbios de Bósnia
despois destes aceitaren O plano·de paz
agarda que, coa medid~ de forza,
o mundo musulmán aplauda ao
novo aliado norte-americano. Ce
ataque, todo ·cámbia ·e cada un
dos estados ocidentais vira a situación un pouco ao seu pral.

•H.V.

As 37 vítimas civiles nun
recente ataque sérbio en
Saraievo seíViron de
excusa á OTAN para
atacar aos sérbios de
Bósnia na madrugada do
Mércores 28 de Agosto.
En realidade, o detonante
do ataque foi o temor a un
proceso de paz que se
aproximaba_e que poderia
significar unha relativa
vitória dos sérbios, algo
que vai contra os intereses
ocidentais na rexión.

Bombardeiros F-18 coma os que participaron na operación de castigo sobre os bósnios.

A aceitación por parte dos sérsérbios de Bósnia pela marte de
37 pérsoas o Luns 28 de Agosto
bios de Bósnia do plano de paz
nun mercado de Saraievo por
norte-americano formulado remor duns proxectiles de morteicentemente non evitqu que a
ro, pero está a provocar outros
OTAN desplegara un forte ataefeitos, xa que se está cobrar
.que militar contra as posicións
numerosas vítimas non militasérbio-bósnias nas proximidades
res, debido· a que o ataque é inde Saraievo. Gorazde e Tuzla
tamén figuraron como obxectidiscriminado. Como era de
vos do ataque. O que en realidaagardar •. os sérbios respostaron
aos bombardeos da OTAN e ende sucede é que. agora o plano
de paz é do gesto dos sérbios e
tre as vítim~s da sua resposta ficroatas, pero disgusta aes muguran cinco membros dunha desulmáns e, sobretodo, a oferta
legación de observadores da
de paz non tiña máis intención
Unión Europea, entre os que están tres españois, o comandanque conquerir unha resposta nete Luis Zenón Quintana, o xenegativa dos sérbios, para xustificar unha prolongación do confli- , ral José Luis García Esponeda
to até un momento no que os ine o embaixador e xefe da Deletereses ocidentais estivesen
gación, Fernando $ánchez Rau.
máis -acordes co desenvolvimenIntereses ocidentais
to da guerra.
A acción bélica, por mandado
da ONU, pretende castigar aos

O ataque impede o plano de paz
que inclue a partición de Bósnia.

O próprio presidente de Bósnia,
Ali lzetbegovic, asegurou que
agora si está aberto o proceso de
paz, unha vez que os sérbios,
perderon peso negociador. Por
outra banda, a maioria dos efectivos que integran a forza de intervenciQ.n son franceses. A aportación gala chega nun momento de
grave desprestíxio internacional
debido á obstinación de Jacques
Chirac en continuar coas probas
nucleares na Polinésia. A maiores, os alemáns, que vian con
bons ellos_a partición de Bósnia,
aborrecian a posibilidade de compartir espazo cos sé_rbios ~ Alemaña quer consolidar un espazo de
influéncia que vaia desde o Bálti. co até o Adriático e que lle dea
un domínio territorial sobre todo o
centro de Europa. Por último, os
norte-americanos tiñan a vista
posta no mercado árabe·, no que
· non teñen simpatias. Clinton

A OTAN está empregarse a
.fundo: sesenta avións castigaron as telecomunicacións e as
baterias anti aéreas durante várias horas, ainda que a pretensión era rematar con toda a artilleria ininiiga, para o que contaba ce apoio da Forza de Intervención Rápida. A resultas da
magnitude do· bombardeo, non
pode evitarse que haxa civiles
entre as vítimas . En Pale , enclave sérbio próximo a Saraievo
onde se reune o Parlamento
sérbio-bósnio, os obxectivos
non eran militares. Os aliados,
pela sua parte, tamén suman
baixas : os membros da delega'ción da Unión Europea e dous
avións, ·ainda que o mando da
OTAN negou este extremo, si
confirmado polos sérbios .

Sérbia, Montenegro
e Rúsia en contra
·
Case todos os estados deron o
beneplácito ao _ataque, mesmo
os n9rte-americanos, que ao
mesmo tempo din apoiar as negociacións de paz que se comezan a formular. Unicamente Sérbia, Montenegro e Rúsia protestaron pela medida de forza, toda
vez que os sérbios de Bósnia
aceitaban un acorde en princípio
a gasto da Comunidade internacional. A interpretación que fan
agora os sérbios é que o plano
suxerido -e agora aceitado polos sérbios- era unha excusa

/

para manter o enfrentamento. O
benefício que produce entre os
ocidentais a nova situación, confirma as sospeitas· sérbias.
Desde Alemaña partiron as pe~
sicións máis favorábeis á intervención armada, mesmo os socia 1-de m ócratas e os verdes
aplaudiron a medida. O Iraq tamén pediu medidas de forza e
acusou ás poténcias ocidentais
de retrasar unha solución armada contra os sérbios, diante
da agresión que están a sofrer
os bósnios. Bagdad considera
que, na Guerra d.o Golfo , os
Estados Unidos déronse moita
presa en atacar, pero agora
non se deron presa.
Quen non parecen estar de momento en perigo son os integrantes da Agrupación Galiza
da Brigada Aerotransportábel do
Exército de Terra, desprazada a
Bósnia como forza dos Cascos
Azuis. A Agrupación Galiza está
destinada en Móstar, localidade
próxima ao Adriático que está a
máis de cen quilómetros de Saraievo. Axiña serán relevados
pola Agrupación Aragón.
O ataque da comunidade internacional contra ·os sérbios de Bósnia poderia·ser un atranco para a
paz que se aproximaba. Mália
que os norte-americanos sosteñen que non ten porque afectar
ás conversas que os sérbios
manteñen ce chamado Grupo de
Contacto (integrado por Rúsia,
Franza, Alemaña , os Estados
Unidos e a Grande Bretaña) . Sen
embargo, os agora atacados aseguraron que "non favorece a rea:
nudación do proceso de paz".•

MEMÓRIA HISTÓRICA

A RESPONSABILIDADE DA ESQUERDA NA PENETRACIÓN DO FASCISMO
HAI 50 ANOS QUE REMATOU A II GUERRA MUNDIAL
lsAAC

Os grandes beneficiarios da guerra foron
os Estados Unidos que saíron dela fortale- ·
cides como xamáis coñeceu nación algunha. Mais con respecto ao comunismo, ao
mundo occidental, a situación aínda se lle
agravara máis, pois o comunismo afianzárase e multiplicárase na súa expansión.
,

As democracias occidentais tiveron que fomentar varias políticas: fortaleceron ás nacións que rodeaban ao mundo comunista
dende Alemania até o Xapón, sustituiron a
colonización directa (unha das grandes
acusacións que sufrían) por outro tipo de
explotación máis eficaz, atenderon certas
demandas sociais que eran monopolio dos
programas comunistas, comprendendo
que eso tiña que ser impulsado por un aumento racional e excepcional da producción de certos bens de consumo, o que supuxo o que coñecemos por sociedade de
consumo, que arrastra esa civilización de
basura ou lixo que padecemos.
Agora os traballadores ían ter automóvil e
todos ises aparellos que facían feliz ao Paco Pixiñas. Os avances da ciencia e da técnica ían modificar as condicións materiais
· do home, mais non as relacións sociais,
pois o domfnio dos recursos e do seu gq- .

DIAZ PARDO

berno non cambiarían, en xeral, de maris,
na relación natural de clases sociais.

sistema capitalista remataría erosionando
a estructura do sistema do chamado socialismo real.

Namentras os rexímenes comunistas,
Algunhas actuacións torpes da URSS suque non souperon evolucionar cara formábanse ao seu aillamehto. Por exemmas naturais de organización social típ¡.:
ca da tradición de caplo,. polo ano 30, a
da eido, éran víctimas - - - - - - - - - - - - - ·presión dos artistas e
intelectuaís academidas contradiccións da
mesma democracia,
cistas da URSS ábrena que o home pode
lles paso nas organirecibir unha certa
zac,ións sindicais, e
igualdade no trato e
como a maioría está
no reparto dos bens,
sempre formada ·pola
mais son moi poucos
mediocridade, os acaos acreedores desa
demicistas reaccionaconsideración. Oeste
rios logran impoñerse
xeito, pasado o entue expulsar aos vqnsiasmo dos primeiros
g.ardistas, o que, ao
tempos, o sistema
renderse ao sistema
empezaba a sentirse
socialista dominante, .
atacado pola demagodou lugar a ese enxia dos uns, polo egoxendro que é o socialísmo e o_oportunismo
realismo. lsto supuxo
dos outros, polo culto
que moitos dos inteá personalidade e o
lectu ai s de todo o
abandono inmoral da
mundo empezaran a
maioría, que remata desmoralizando· aos
retirarlle a súa adhesión á Unión Soviética. -Certo que a URSS, nos campos cienmillares
v~r-. iJl~lil 9._seL_! b~. sorriportamento, o que,' tX:Llnto co hábil,...,tra~allo do
tífico e técnico, non ficou atrás con res-

'A penetración

do fa seismo non se lle
pode deqitar todo
ás deteitas, senón
tamén a quen non
entenderon na
esquerda os límites
da realidade"

ªº

~~

pecto ao mundo capitalista, pero tso non
compensou a falla de creta que se produciu nos campos humanísticos, o que ten
unha especial lectura, falla que serviu a
Occidente pra sinalala namentras se
aproveitaba das formas comprometidas
coa revolución, que, descomprometidas
agora, ían .servir como decoración da sociedade de consumo e, en xeral, dos medios de expresión, que deixarían. de cumplir unha función social.
Si ternos en canta estes fallos e.os radicalismos intransixentes coas realidades
imperativas, como a dos comunistas
alemáns, que por non querer colaborar
coa socialdemocracia preferiron deixar
chegar aes nazis ao poder, podemos
deducir que a penetración do fascismo
non se lle pode debitar todo ás dereitas,
senón tamén a quen non entenderon na
esquerda os li!Tlites que impón a realidade da existencia, pra se adaptar a ela,
transixindo. •
Nota da Redacción : No número anterior Isaac Diaz
Pardo abordaba nun extenso ensaio as causas
políticas e económicas de f~ndo que posibilitaron
a instauración dos reximes nazis e fascista na Europa dos anos 30 e 40. Por. un erro de transcripción omitinio!:t ~sre téxtó qde~ ag~ora' répro~a6iihbs.
'_,
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Máis dun millón de persoas ·participaron
na consulta popular rilália a ·actitude co~trária das autoridades
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que.r que os zapatistas entren.na política
•A.E.

México foi o protagonista dunha votación moi especial o pasádo Domingo 28. Allea aos
partidos políticos, ao Governo
ou a ca quera outra institución,
na consulta popular púñanse
sobre a mesa as cuestións
fundamentais que afectan ao
país. Ao redor dun millón
douscentos mil mexicanos
acu'diron ás urnas, convocados
·p ala Alianza Cívica N'acional
(ACN), organismo que com prende a máis de catrocentas
organizac1óns. A votación · era
moi simples: o Exército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN)estabeleceu cinco perguntas nas que tratou de diagnosticar a necesidade de democrácia do país e o futuro da
sua guerrilla. Máis da metade
dos votantes inclioouse porque
o Exército Zapatista de Liberación Nacional se convirta en
forza política.

miñe cara a democrácia.
1. Estás de acordo en que as principais demandas do povo de México son: terra, vivenda, traballo, alimentación, saude, educación, cultura, información, independéncia,
democrácia, libertade, xustlza, paz,
seguridade, combate á corrupción,
ctefensa do meio ambiente?
SI
97,7%

NON
1,2%

NON SEi
1,0%

2. Deben as distintas forzas democratizad oras unirse nun amplo
fronte cídadán, social e polltico de
oposición e loltar por estas 16 demandas princlpais7
SI
92,2%

NON
4,7%

NON SÉI
3,1%

o autoritarismo· e de que se ca-

NON
2,4%

NON SEi
2,6%

4. Debe o EZLN converterse nunha forza -polftica, independente e
nova, sen unirse ·a outras organizaclóns políticas?
SI .

NON
34,9%

5. Debe o EZLN unirse a outras organizacións e, xuntos formar unha nova organización política?
SI
43,4%

NON
48,3%

NON SEi
8,3%

6. Debe _garantirse a preséncia e
participación equitativa das mulleres en todos os postos de representación e responsabilidade nos
organismos civís e no governo?
SI
93,3%

NON SEi
3,1%

NON SEi
8,9%

A consulta tamén deu a volta
ao mundo. Nas Últimas semanas, diferentes organizacións
sociais montaron as suas mesas en vários paises. Na Galiza;4amén se consultou sobre o
futuro ·do EZLN e de Méxic.o
nalgunhas cidades. Aproveitando o Dia da Pátria, 25 de Xullo,
pasouse en Santiago de Com. postela o cuestionário no que
se implicaron a 1 .654 persoas.
Máis do 95% dos participantes
eren necesária a reforma de- .
mocrática mexicana e o cámbio de rumo da política económica. Un 90% dos consultados
opinan que o EZLN' debe con. verterse nunha forza política
independente. •

TEATRO ROSALÍA DE CASTRO; A CORUÑA
15 DE SETEMBRO DE 1995

Os presos tamén quixeron expresar a sua opinión sobre o
estado da democrácia en México a sobre a revolta dos zapatistas. O Governo proibfralle
expresamente aos presos e
presas participar na consulta
pero a Alianza Cívica puxo os
médios posíbeis para que o fi x esen clandestinamente . Os
homes e mulleres do Reclusório Preventivo Norte e do Centro Femenil de Readaptación
Social de Tepepán pediron papeletas para votar o pasado
Venres 26 desde dentro dos
penais e foron os seus familiares os que as introduciron. Por
outra parte, no estado de
Chiapas, votaron perta de setenta mil persoas.

.~0.s:e~'p P.Qp~J&l! ;q~. q~~,. ·~~.rp~tEf .; .; .1 · • :·;

SI
95,0%

5~ ,2%

Mália os intentos das autoridades de boicotear a consulta,
máis de dez mil mesas foron
instaladas en todo o pais. A
policía intentou identificar a alguns votantes e membros das
mesas en Tabasco , Oaxaca,
Puebla e Distrito Federal e
· chegouse a guindar unha bomba contra unha das mesas. Pero, en xeral , esta experiéncia
cívica estivo marcada pola
tranquilidade grácias ao traballo dos máis de corenta mil voluntários das diferentes organizacións da ACN .

Ademáis da resposta contundente dos máis dun millón de
votos respeifo a que é necasária unha reforma democrática
profunda e un participación cidadán plena (95%), a consulta
tiña unha pergunta exclusiva na
que se cuestionaba a integración social da muller. Case a totalidade dos participantes na
votación eren que a muller debe
ter unha maior responsabilidade
civil. Para os organizadores da
consulta, da ACN, os resultados
deben ser tidos en conta polo
Governo, polo EZLN e· pqr toda
a sociedade, en xeral e, asimesmo, reseñaron que os resultados poñen de manifesto o

3. Os mexicanos debemos facer unha reforrila polltlca profunda que garanta a democrácia? (respeito ao
voto, padrón confiábel, organismos
eleitorais imparciais e autónomos,
participación cidadán libre -incluida
a non partidária e a non guvernamental-, recotleclmento de todas as
forzas pollticas nacionais, rexionais
e IOC?Sis e igualdade para todos?)

Ás 18 h.

Ás 19,30 h. -

Recital Poético

Recital Musical

%-osé M Álvarez Cáccamo
~ario Xohán Cabana

.91.1so Baamonde
.A arfa Manuela
..A ini e Mero
~rupü -A Quenlla

.,A arica Campo

$ ois. Diéguez.
.A iguel A. Fernán Vello

36 amiro Fonte
Y/J emardino Graña

·

.A árgarita Ledo
.A iguel Mato
.A éndez Ferrín
P6 xío Novoneira

Ás 21 h. .

Cea Homenaxe

.J76 estaurante Os Porches

9-'ilar Pallarés

A ·Mariña, 5

~ uzPozo

.%'avier Rodríguez Baixeras

A

Coruña •

Wesáreo Sánchez Iglesias
% avier Seoane
.3b"ulio Valcarce
.9Z1uFa Vázquez
$ u isa Villalta

Para facer reserva: Ingresar 2.900 ptas. no nº de conta 304 0209 12188 da Caixa Galicia antes das 14 horas do dia 12 de setembro.
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En Carncta, e mar sempre fixo que moitos afrave~aran ese mesmo
foi unha fonte de riq~exa mar para (hegar a Estados U.nidos~
p~ra 01 ~~us

habitantes$> Desde os anos 601 as parróquias de
Pero a dureza do trabaHo e a Carnota viron marchar a centos de
imposibHidade de que chegue para todos1 emigrantes cara New York e New Jer.sey.·

Construción e hostelaria para os de Carnot_
a en N,ew ·Jersey
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• ARblrXA ESTÉVEZ

divo embarcado, recalando naquel país continuamente. Voltou a
ter problemas co Departamento
de Inmigración en New York e
voltou para Galiza. "Todos os problemas que tiveches foron pala
falla de preocupación da administración central polos nasos emigrantes. Moito talar pero á hora
de facer , nada. E toda a xente
que está na miséria en Estados
Unidos e neutros paises?", pergunta un amigo de Manuel, que
toma un viña con el mentres este
dalle a razón coa cabeza. Despois de todos os incidentes, traballou un tempo na Pescanova de
Vigo até que no ano 1 .972 decidiu marchar a New Jersey, onde
se estabeleceu en Paterson, a un
quilómetro da cidade. Perante
vintetrés anos , el e máis a sua
muller traballaron na multinacional Narbisco, que fabrica as galletas Artiach.

A Costa da Marte rion semella accesíbel para turismo; nada máis
lonxe dos agóbios das Rias Baixas. Camota, Muros ou C.orcubión
teñen o engado dos paraísos ainda sen descubrir e a cor do mar,
dun verde intenso, permanece li. bre de bañistas. Para os veraneantes desta. zona, a cita é abrigada ano tras ano por diversas causas: beleza, tranquilidade e prezos máis baixos que os lugares típicamente turísticos. Por iso, automóbiles de Madrid percorren a
distáncia entre Muros e Camota,
na busca de marisco e praias.

o

Pero tamén aparece algun que outro coche m'áis chamativo. Na matrícula, está escrito New Jersey.
Non se trata do interese do turismo
norteamericano por Camota; son
os próprios viciños da vila que voltan dos Estados Unidos para p·asar
o verán na sua casa. "En cada casa hai, polo menos, unha persoa
"Alí estamos moi protexidos pala
emigrada en Norteamérica. Só fai ·
Union, que é o sindicato. Non tivefalla botar unha ollada para cair na .
mos problemas laborais nen ecoconta de que aquí non hai traballo.
nómicos . O que pasa é que hai
Agora, estamos a sofrir outra emimoita pobreza. A crise fixo que se
gración porque os máis novos
A. IGLESIAS
Xosé Mouriño deixou os Estados Uñidos e agora traballa no mar en Carnota.
vaia perdendo a clase média, e
marchan para Canárias a buscar
que se enriqueza a clase alta e se
traballo", conta a dona dun bar.
empobreza a baixa. Por exemplo,
nunha discoteca. Tiveron que
regresará ainda que lle aprete a
ra colocar e sellar fiestras. En Carse non pagas a seguridade social ,
necesidade. "Xa tirei as maletas.
nota, tamén hai unha maioria no
vendela, aes dous anos , por moi
Tanto esta vila como Muros teñen
o médico aténdete pero como tepouco valor para que non lla emPara min, non foi a cuestión e·cosector e é que, como eles mesmos
unha especial adicación ao mar,
ñas que operarte e estar vários
nómica a que me fixo ir. Tiña fabargaran. Fixéron as maletas e de
recoñecen, non lle teñen medo a
na pesca de baixura. Pero cando
dias no hospital, tela cru porque
volta a New Jersey.
miliares en New Jersey, aes que
nada e moito menos ao traballo.
o mar deixou de .dar de comer pacada dia custa mil cincocentos dólles ia ben e os meus tillos, ao ver
ra todos, a xente comezou a marlares , unhas cento cincuenta mil
Soedade e illamento
que aquí non tiñan moito futuro,
char. A emigración en Camota é
Non todo son os dólares .
pesetas'', canta Manuel.
empeñáronse en probar fortuna.
uo fenómeno recente pa·ra a
Collimos as maletas e marcha-. Manuel Caamaño e a sua muller,
Todos recoñecen que os Estados
maioria, da década dos 70 e 80.
Hermosinda, son dos máis vellos
Unidos dan máis cartas para vivir
mos", conta Xo9,.é.
Con pouco máis de seis mil cinA tranquilidade coa que vive a faca Galiza, pero non todo é tan
emigrantes de Camota . A sua
milia Caamaño contrasta co illacocentos habitantes, o inverno
positivo como semella en apabaleira a vila, sobre todo as pa"Vivia nunha boa zona, Whiteplahistória até acadar a estabilidade
m e nto que di que sofriu Xosé
está chea de deriéncia. Traballo
rróquias de Lira e
ce, unha cidade xardin perto d.e
Mouriño. "En Esduro é a expre- · New York, de moi bon nível ecoLariño, que se
s agra d á beis
tados Unidos, non
nómico, onde alugamos unha visión máis utilizaaventuras. El chehai amigos. A fatrasladan a New
gou a Venezuela
da polos emigranponte
m íl i a, vela ·un ha
venda. Pero hai que comer moito
Jersey.
'
e cada casa,
no ano 1.956 conlixo pé,!.ra chegar a algo. Ali, G> trates e cada un devez ao mes e xa
de Broo_
klyn foi
hai alguén en
les conta a feira - ballo é moi duro e eu fixen un
vi nte ano!:;, onde
A longa vi axe · até
parece que lles
como lle vai. "Eslevou unha deos Estados Unipouco de todo. Os cinco dias da
molesta. Todo o
feita por
New Jersey e
dos non ten nada
ta é a miña terra
cepción ao atosemana, traballaba nc;i construmundo vai ao seu
.de romántica nen
e a sensación de
agora empezan a pero en Estados ción e a fin de semana, ia a un .parse con centos emigrantes
Unidos puiden
de aventureira; a
restaurante. Estaba· sempre trade emigrantes na
soedade é moi
irse ás Canárias" darlle aos meus ballando para poder vivir, até que busca do mesmo galegas e
xente é empurragrande. Non se
tillos o que aquí
da pola necesidame fartei e voltei. A miña muller
ca el: traballo e
relacionan ·e otrairlandeses hal un ballo
seria · imposíbel. , xa voltara antes. Un dos meus tide. "Eu marchei
cartas. Decidiu
é o único obNon ternos a precando tiña trinta e
llos quedou e traballa na "Spanish
xectivo.
Para min,
paséV. a Cuba no
século"
ocupación de cocinco anos, no
Taberna", de New York, pinchanano seguinte cun
aquelo non era vimo chega.r a fin
ano. 1.984. O meu
do música e servindo copas. O
permiso de turisd a", canta, ledo
home quedou sen traballo no mar ~ de mes. Se estivera aquí, non pomo. "Metéronme
outro voltou conmigo pero mar'"
de estar xa na Tederia traballar a terra porque ese decidimos marchar porque el xa
chou para Canárias", conta.
en triscórnia , que
rra. Na sua opitou operada da espalda e de qué
estivera por ali e habia posibilidaé a cando te detenión, os emigranviviríamos? Polo meu home, xa
Xosé di sentirse completamente
des de traballo. Fumos cos tres tiñ en e retivéronme vários dias.
tes satisfeitos só se basean nos
estaríamos aqui mañán pero hai
llos e adaptámonos moi ben ainfeliz en Camota e síntese orgullo-'
Uns p'arentes axudáronine e, aos
cartas e non recoñecen a dureza
que ser realistas", di Lola, que ten
da que debo recoñecer que os
so do mar, da paisaxe e do bon
poucos dias, obtiven o permiso
da. socie.dade norteamericana pacon ela aes seus netos que xa
europeus somos os que mellor vitempo que hai. Agora, traballa no
de residén_cia ·legal", conta.
ra integrarse.
naceron en New Jersey.vimos en América", canta Lola,
mar. Ten unha pequeno embarcación coa que sae todos os dias na
que traballa en limpeza e o seu
Manuel comezou a traballar leConservadurismo
Xosé Mouriño está observando
busca de peixe e marisco. "Dez
home en cqnstrución, como a
vando zucre de Cuba a Brooklin,
e inseguridade
os preparativos da festa de Lira
maioria dos emigrados galegas.
mil pesetiñas ao dia nunca me falcuxa ponte foi feita no. séculó pa..
no porto desta parróquia. Pasou
tan'', comenta. Outros teñen medo
sado sobre o rio do Leste por, inA língua non foi un grav.e problema
cito anos en Estados Unidos pero
En Muros, hai un importante grupo
de .voltar e fracasar e -lembran o . migrantes galegas e irlandeses,
para os emigrantes pórque como
de emigrantes que se adica á
non lle gosta lembr.alos, ao revés
caso dun matrimónio que voltou
perante vários anos. Dese xeito, . di Xosé Mouriño "aquilo xa é unha
· construción, colgados moitas veque outros viciños. Voltou hc;ii cacunha cantidade de cartas, trece . foi coñecendo Estados Unidos.
ltnguax~ mixta pala influéncia de
ees cunha Gonfa nwn .rañaGeOs patro..anos e ·ten moi claro que non
millóns de pe~etas, que inv.ertiron
6asou, ,de.speis;"e lil.~Garinota}e antodos os inmigrantes que hai en '
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tabelece que as menores de idaEstados Unidos". Ninguén de,ixou
que cando a SL!a muller deixe de
de que teñan fillos fóra da casa,
de falar galega pero, tras vivir en
traballar, pasen longas tempadas
deben voltar ao domicílio dos
New Jersey, engaden ao seu voen Camota. "Cando saio da Galicab'ulário termos en inglés. Xa non
pais obrigatoriamente. Os emiza, ao remate das vacacións, fágrantes teñen diferentes opinións
se fala de sindicatos senón de
goo chorando pero tamén choro
respeito da ríxida
unions e facer o
de ledicia ao chegar a New Jerbacharelato é ir á
m1oral do paí~ pe- . sey , ao ver a miña casa, dándohighschool . Asíro eren que e nelle as gráci~s a Deus por ter poa
mesmo hai expre- ' para chegar
ce s á r i o buscar
fortuna", canta. O seu compañeisión como "perdín
solucións
aos
ro de viños retrúcalle. "Pero, a
a algo en El;UU, problemas. "Apa- que
unha boa chance
non choras candq -fas as ma(ocasión)" ou "yerecen
recén
naciletas
para vir ds vacacións á tua
hai que .traballar dos no lixo con terriña?".
ah " , cando resManuel rr ·pero lembra
postan afirmativamoita frecuéncia;
que ten máis en ~stados Unidos
os sete dias da
mente a unha
non como aq1,.1i,, que en Camota; ·alí lten terreas e .
cuestión.
semana"
unha vivencia ademáis dos s·eus
que son casos
tillos, aos que puido darlle estuexcepcionais. Hai
Todos coinciden
dos e que xa se consideran norzonas polas que
ao talar da societeamericanos. A sua tilla está canon se pode padade norteamerisada con ourensán, que 'é vicesear porque tes
cana como tradiun cento por cen- . presidente do Banco :central Hiscional, conservadora e relixiosa
to de posibilidades de que te atapano en Wall Street. "Vivo nun
pero chea de c6ntradicións "polo
quen para roubarte", di Manuel
bairro onde a maioria dos viciños
aumento progresivo da pornograCaamaño.
son norteamericanos, non inmitia ·e a delincuéncia". No estado
grantes e nunca me sentin menos
de New Jersey, ademáis da proiMália estar contento por ter acaque eles porque, entre outras
bición de que os menores estean
dado unha certa posición econócausas, tun a traballar e contrinas ruas pola noite sen consentibuin ao progreso da sua ecoriomica, recoñece que bota de memento paterno, unha nova lei esnos a sua casa e que é posíbel
mia como outro calquer", di.•
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a sua primeira fase do exílio, Daniel Castelao pasou
por New York, onde, ademáis de observar os costumes
norteam'ericanos, conviviu coa comünidade galega nesta
cidade. Entre os seus manuscritos aparecen apuntes
sobre a influéncia do inglés estadounidense na tala
galega. Oeste xeito, as mesturas lingüísticas, que ainda
hoxe se aprecian nos galegas emigrados, apareceron
publicadas nos Cadernos (Galaxia 1994)
¿lmos no bos ou no sogüen =¿Irnos no autobús ou no metro?
Non me dou chanza = Non me dou ocasión
Xurque nos emborrachamos= Seguro que nos emborrachamos
Vou agrQsería = Vou atenda
Vou oestor= Vou éi comercio
¿Cando temas o mitin? = ¿Cando nos xuntamos?
Esa rapaza está nais =Esa rapaza é bonita
lmos no meu carro = Irnos no meu auto
Estiveñ n-unha farma e falei co farmeiro = Estiven- n-unha granxa e falei co granxeiro
Eiquí non deixan parquear = Eiquí non deixan parar o auto
Hai que chequear esa canta = Hai que revisar esa conta
¡Comán! !Comán! =¡Apurate! ¡Anda!
Antón está na barra =Antón está' no bar
Frisouse o río = Xiouse o río
Dous bloques ~áis alá = Duas mazáns de casas máis alá
Estou ·de draive = Estou de chófer
Boteille un espiche= Boteille un discurso.
Oguachimán da fábrica = Ogarda da fábrica
Non tiña diñeiro; pero baqueoume Ramón =Non tiña diñeiro; pero garantizoume Ramón
Mandeino a merda. ¡Enijau! = Mandeino amerda e xa está!
Acaba d-unha vez; ¡Jariope! =Acaba d-unha vez ¡Apúrate!
Subiu íi rufo= Subiu éi tallado
Yes= Si
Olrai, oquei =¡Eso é! iXa está! , etc.
Fixen un reporte= Fixen un informe
Veño da cona= Veño da esquina
Ti non draiveas ben= Ti non dirixes ben o auto
O.meu home jelpéame =O meu home axúdame
A miña tilla .ten unha ticha moi mala= A miña tilla ten unha profesora moi mala
Estás estropeando as fornituras= Estás estropeando os mobles
Dame un eslai de pan = Dame un ha reba·nada de pan
Ti estás rait =Ti tés razón ·
O meu bós é alemán =Omeu ~ncargado é alemán
Os bisnes son así= Os negocios son así
A-cousa está arráun da cona= A causa está en veremos
Un paun de chis= .Un ha libra de queixo
Cando chegamos oUnai Estei =Cando chegamos aos Estados Unidos
.O estin = A calefaición
O run =A habitación
Estivemos en estrái = Estivemos en folga
.
Eu teño dous e trés cuoras = Eu teños dous e tres cuartos
Chegou ali un Bisope = Chegou ali un bispo
Piqueteamos o Consulado = Protestamos ante o Consulado
Non me convence o teu esteitemen = Non me convence o teu razonamento
¿Non qués uns leiretinguer? =¿Non qués uns biséoitos?
Os piches están baratos = Os pexegos están baratos
Non seas foni =Non seas ridículo
Aprobouse un bit= Aprobouse un ha leí
Estou vivindo n-un bordinjaus = Estou vivindJ n-unha pousadá
Eiqui frisan o fix = Eiqui xían o peixe
·
Ese é un tiberiano =Ese é un vendedor ambulante (andaluz)
Da sou =Eso é, está ben
Ternos o viña no seta= Ternos o viño no sótano
Vou marqueta= Vou ó mercado
Non viu a saina= Non viu o letreiro
¿Levas a basqueta? = ¿Lev..as o cesto?
¡Oh, boí!= ¡Ai, rapaz!
Fun a chorcha = Fun aEirexa
¿Tés chope?=¿ Tés traballo?
O chif doume galleta= O xefe botoume do traballo
Ti a min non me tuteas= Ti a min non me amolas
Veño de dantán e vou para optán:::: Veño debaixo e vou pra riba
A miña moza doume un pichi:::: A miña moza doume un retrato
Cerra o güindo ;::; Cerra a ventán Eu son loyalista :::: Eu son leal
Levei a roupa ü /ondri:::: Levei a roupa 6 lavandeiro
Vou dar un par; aos amigos= Vou dar unha festa aos amigos
Testeáronme o sangue =Analizáronme o sangue
Levei o neno oborojel:::: Levei o oeno ó Instituto de Sanidade
¿Tés chenche d·un peso? =¿Tés cambio d-un peso?
Veu o chif e díxome: ¡Leirof!:::: Veu o xefe e díxome ¡Vaite!
'fíñamos un bordante na casa = Tfñamo.s un pupilo na casa
.
E mellar un relif que un chope:::: E mellar un ausilio de paro que un choio
¡Xarape, neno! = ¡Cálate, neno!
¿Irnos oxou esta noite? = Irnos 6 teatro esta noite?
Será mellor ir omuvis =·Será mellar ir 6 cine
¿Irnos obingopari? =¿Irnos xogar.a lotería?
Ti es un gutboi :::: Ti es bon rapaz
Estea redi:::: Estea preparado
Chegamos tulait = Chegamos tarde
Puxa pola porta = Empuxa a porta
Poteiros = Patacas cocidas
Oueique ;::; Rosca
Vouche dar c-unha paipa na cabeza :::: Vouche dar e-un ferro na cabeza
Gústame o pai =Empanada
•L:. eva a 'Umbre/a-que chove-::1:1 Le.va o paraugas que ·chove
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Castelao recolleu a influéncia
do inglés no galego

L

A alguns emigrantes coma-Manuel ,Gaameño cóstalles

~eixar

asua casa . n ·New Jersey:·
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16 ~Q~~~~1~~0STODE1995

GALIZA EMUNDO

~~~~~~~~~~~~~~~~~---¡~~~~~~~~~~--:-:---:--~~~~~-

~~l~A~A~L~D~E~A~G~L~O~B~A~- ~L~~~~~~~~~~-c-~~~~~~~
Aos Señores da
Royal Pipe Band
o/Ourense

Vivimos no mellor ·
dos mundos posíbeis
- (Felipe González) ,

Teño un piso de mil
metros e, á porta, un
Bentley con marcos de
caoba. Qué máis podo
pedir? Non me vai mal
con John Majar pero a
léria é cruzar desde a
porta da casa ao éoche
sen que me pausen
únha navalla nas costas
ou teña que espantar a
sete esmoleiros.
cómico Roy Bremner
resume asi na BBC os
atrancos do capitalismo
popular que prometera
a Thatcher.
~
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'" O que a Bremner lle
val para un segañazo
contra os novos ricos
británicos, ao alcalde de
Ourense sérvelle para
un bando contra os
esmoleiros. Manuel
Cabezas quer proibir
aos que andan á
pedicha ou á piouca _e
está dacordo en regalos
con mangueira de
presión para que vaian
durmir a·o monte.

·l

Os esmoleiros de

Am~ral,

A Balada d9s . Aganados de Villon, en ·

e

Cantigas de Escárnio.

Un pária durme co pé
1

nas costas (César
Vallejo), e o Alcalde ten
medo dunha bronca do

Xefe.

o·Xefe, cando andaba
de felpudo do Hiper-

E ademais de folclóricos _son
vostedes representativos. Representan os máis baixos estadios de degradación cultural. E
iso é grave, tendo en conta
qae por riba desas cotas están
todos os organismos con núcleo diferenciado.
·
Vaianse enterando de que nun
mundo en equilíbrio inestábel
como o que estamos a vivir, é
un áuténtico insulto á razón
plantexar unha estética militarizada (ollo, non confundir con
disciplinada, que é _o utra cousa
ben distinta), claro .que o pior
están a formar .c landestinamente aos homes e ás mulleres desta terra para loitar por
"causas xus-tas" a imaxe dalgun iluminado mesmo alemán;
por exemplo.
En calquer caso o patente folclorismo que destilan é tan corrosivo como para que o povo
que os contempla confunda o
touciño e a velocidade. Declaran estar presentes somen~es
en actos realmente importantes. Sempre actos con . Éun auténtico
trasfondo po- .
,
,
1í ti c o ? . Re - insulto arazon

present~ndo

Ourense están xuntando
para lle mandar un lote
de libros a Cabezas:
unha Constitución
subliñada en bermello, o
grande Afránio do

versión de Cunquefro
unhá .e scolma das

Non se enganen. Si son folclóricos. No sentido máis bastardo
do terreno. No empregado pota
gloriosa Sección Femenina. Como se entendía o traballo das
"Folclóricas" representando coa
Copla Española a cultura de tódas as Españas. Se falasemos
en termos textís vostedes serian
o magnífico tecido sintético extraído do petróleo, contaminante
e antinatural, e estano a vender
coma se fose liño, lá ou algodón.

plantexar
_
unhaestética
G a. 1 i z a ?
'l'ta · · d
aos "H1gh1a n d s" de ·

mll nza a

( 0- u c e e á i s
aos "Lowlands"). Representando
oscuros intereses inconfesables, cilícios incluidos?

Declaran que ningún (?) membro da "Royal Pipe Band of Oure n se" cobra un ochavo polo
seu traballo. lso é loábel. Tan
loábel ~orno que nengun membro de "Niños de Dios" ou de
"Edelweiss" cobre un ochavo
polo seu traballo (?),
Francamente, considero xa por
último que fusionar individuos
tocando un enxendro de gaita
con majorettes movendo os
bastóns e aporreando instrú:
mentos de plástico non é a mellar maneira de dignificar nada
que · non sexa a própria canta
bancária. E como penso que
-non é o caso, mellar seria para
a cultura galega que coma un
"Casper» da vida desaparece-

PEKIN
NANINA SANTOS

a

México, Nairobi, Pekin ... Desde 1975 celébrase cada 10 anos
unha Conferéncia Mundial da Muller tanto a nível institucional
como o paralelo Foro de Organizacións non governamen;tais
para ver se se cumpren as propostas e proxectos trace~ados e
examinar a situación das mulleres país por país.
As deputadas galegas que viaxan alá terán ocasión de coñecer
en vivo algo da vida e da cultura das mulleres chinesas, amén
de levar as suas propostas verbo·das galegas e observar mulleres de todos os lugares do planeta cos seus pelos, peles, vestidos e língúas que é un expectáculo de grande fermosura.
Poderán tomar contacto coas vellísimas idea.s de Confúcio acerca
das mulleres: "obediéncia ao pai antes de casar, ao marido cando
vai ao altar e ao fillo máis vello cando enviuva" e constatar que si
lonxanas na xeografia, máis próximas culturalmente do noso ámbito X:udeo-católico e con parentesco estreito coa cultura islámica.
Ogallá que esta nova Conferéncia valla para tracexar novas roteiros na conquista da igualdade dos sexos e na eliminación de
calisquer atranco en razón do sexo. Para as mulleres galegas e
. para as mulleres de todos. os países do planeta.•

sen da escea da música representativa de este país que se
ten dado en chamar Galiza. •

XosÉ M.

FERNANDEZ CosTAS

(ZAMANS)

Dositeo e
a aldeania
E'n plenas vacacigns, o conselleiro da Presidéncia, ·Dositeo
Rodríguez, fai unhas dectaracións para xornal galego, na
que mostra un talante digno dos
ideólogos da limpeza étnica e
pouco acorde con quen debe
mostrarse respeituoso con todos os galegos.
En concreto referíndose a unhas denúncias sindicais sobre a
Escola da Administración Pública, Dositeo Rodríguez afirma:
"Son manifestacións despachadas á Hxeira por un grupo de aldeáns, co cal non se "Clxustan en
absolutó á verdade".

de explicar a minha de 17 de
Agosto (Nº 687 dA Nosa Terra) o
qual estimo náo foi bem entendido por voce. Aparte doutros giros
que um possa dar a um escrito,·
o fundamento da minha comunica9áo, referindo-me
sua estranheza quando o artista Gil~er
to Gil se dirigiu
em espanhol
aos galegas
que asistiam propo.nho,
ao concerto
de 29 de Julho partindoda
celebrado em norma gráfica
Vigo, é o seguinte-: dissem lusa ir
e volto-lhe a
recuperando a
dizer que náo
se estranh.e , fonética pedida
nem vo9e
que como ada
nem ninguém,
pois doutro Costa da Morte
jeito viveriaaté perlo de
mos enganados que quan- Padrao, nas
do brasileiros ,
quaisse
portugueses,
etc. se dirijam conservaum
a nós, o fazam
em espanhol, galegocom
já que o gale- bastante
ga talado hoje
na Galiza, co- similltude as
mo dizem eles falas lusas
é um espanhol
mal falado. Os
portugueses
distinguem na Galiza uns cidadáos que falam espanhol,
mais ou menos bem, e outros
(os que pensamos que talamos
galega) que talam um espanhol
mal talado o qua! eles entendem
melhor. Essa é a triste realidade.

Esta forma de pensar non pode
ser tolerada en quen ostenta un
cargo público. A Dositeo Rodríguez traicionoull.e o ·relax do periodo vacacional, para mostrarse
· tal cal é. De
seguro que
nos
mitins
eleitorais ou Segundo di
cos aldeanos
Fraga, Cuiña, Dositeo, basta
etc., pensa un con ser aldeano
pouco máis as
causas antes
de falar.

Por tanto Sr. Mariz, eu náo impe-

ro nada, só proponho. Náo ordeno, dou propostas, depois de ana-

para non

lisar a situal;(áo. Proponho, partin-

axustarseá
verdade

do da norma gráfica lusa, pelas
ra96es científicas e históricas que
os reintegracionistas váo cansos
de repetir, ir progressivamente recuperando a fonética perdida que
como dissem na minha carta de
17 de Agosto há zonas, como a
da Costa da Morte até perto de
Padráo, nas quais se conserva
um galego com bastante similitude as falas lusas, isto sem excluir,
por supost9, gentes de idade
avanzada do interior da Galiza; se
cito a da Costa da Morte é por ser
a mais extensa e compacta.

A sociedade
inteira debería
esixir que estes persoeiros
deixaran os seus cargos públicos, porque representan un verdadeiro problema, non só para
todos os que somos de aldea
senón para a convivéncia no
respeito mútuo e na non discriminación por razóns de raza,
cultura ou lugar de nacemento.
Uriha aldeana de vacacións na
capital· de Gal iza.•

Náo posso deixar de discrepar
Nen entro, nen saio sobre as decom urna parte da sua contesnúncias dos sindicatos, pero pa:- ·
ta9áo: "Porén detecto na sua réELENA RODRIGUEZ
réceme que a resposta do señor
plica un certo ton de quen non·
conselleiro, descalificase por si
está conmigo está contra min,
mesma e di moi pouco dunha
que non creo que sexa o máis
persoa que deixou a sua aldea
. adecuado para se dirixir a persohai anos e agora cobra máis de
as que, ainda non utilizando a
cito millóns de pesetas, cartos
normativa reintegrada defendeCelebro muito que contestasse
que saen dos aldeanos aos que
mos a necesidade dun maior
a miriha resposta do dia 17 de . apertamento entre as línguas
se retire de forma tan insultante
Agosto já que pelo menos há
e ofensiva. Segundo di Dositeo,
galega e porfugu·esa. Pódolle
um galego que salta, que opina
basta con ser aldeano para non
asegurar, Sr. De Loira, que eu
ou debate, porque isto é do que
axustarse á verdade, isto é a
non son nengun "galega isolaestamos e estivemos .sempre
condición de ser de aldea descionista". Son perfeitamente
faltos . Precisamente esta falta
califica xa calquera denúncia ou
consciente de pertencer a unha
de polémica que há na sociedaargumento. Na oratória deste
Nazón Galega vincada a un
de galega é que nos leva a ina·conselleiro é moi fácil dar razóns
tronco lingüístico-cultural comun,
nic;áo, ao estar de acorde com
e desmentir acusacións, basta
cara ao cal se debe avanzar ... "
tudo; a política de deixar morrer.
con dicer que foron feitas por aldeanos, para que segundo o seu
Como pode dizer, Sr. Mariz que
esquema mental queden desea- · Pois indo ao motivo do cruzanáo é isolacionista, quando usa
mento das nossas cartas tratarei
lificadas a perpetuidade.
urna norma que mais bem parez
espanhol, ao usar letras como ñ
e /1 táo identificadoras da cultura
hispana? E por outro lado n finais, x indiscriminadamente, etc.·
Depois usa a frase que inventaU raducción
e inversa e ram as gentes das lrmandades
interpretación: galego, inglés, da Fa/a, que hoje se segue
usando, que ao pareceré a que
.francés, alemá11, italiano, vai a misa: "... defendemós a neportugués, ruso,, español, etc. cesidade dun maior apertamento
entre ·as línguas galega e portu- .·
guesa ... ". Po is se tem a necessiUraduccións técnicas e xuradas. dade ·fa9a-·0 1• Se · o diz, fa9a.:o e
1rra-ó,o 'diga:
'B~f°xo- 3626t V1gcf~.fé'lifi>ño -'e ' Fa-x: -(9-f3& f~3 ·51 s'9·
mesma

Propostas, nao
ordens, Sr. Mariz

GUA TRADUCCIÓNS S~L.
di~ecta

Radio :Pene
Casa do Ccincello .
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (981) 34 25 15-; 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
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fica e histórica, é a única solugáo
para a defesa e desenvolvimento
do talar das gentes galegas, A
tese isolacionista, claramente
castelhana e ertl desacorde com
a tradigáo medieval galaico-portuguesa, apenas oontribui para o
desprestígio e o abandono da
língua galega-portuguesa por
parte dos jovens da Galiza.

DANIEL

DESPOIS DE
FACER RE BRILLAR A
MANGA DO EXTINTOR DESDE
O ORTEGAL AO MIÑO,
PODÉMOSLLA OFERECER
ÁCATALUNYA

. ......'. ;f ~ .- ·~~ '·i

A

xeneral, desterraba aos
pobres e aos bermellos
por catro dias para
deixar expeditas as
caravanas de glória a
províncias.

Toda a gente sabe isto, pois ~fa
cilíssimo de demonstrar e de
compreender .pela grande maioria
dos quocientes de ·inteligencia. Mas
os verdadeiros Juntar
problemas
surgem-nos: parróquias
como perce- homónimas,
ber que a tese
reintegracio - encontros
nista, apesar dealunose
de ser a única
que serve a deescolas
Galiza e os
portugalaicas,...
galegas, náo é
mais aceite sao actividades
pelas massas
que os grupos
populares? O
que levará a reintegracionistas
pensar a muitos gal egos, · poclerao
erradamente , desenvolver.
que galego e
portugués sáo
línguas diferentes? Porque é que o reintegracionismo nao se impóe facilmenAgardo que alguém, ao menos - te, já que os grandes vultos históvaia ver a lamacenta planície
ricos do galeguismo deste século
que o pó do seixo. deposita, e
-Viqueira, Castelao, Risco, Peque- a minha demanda nom. se
draio, Calero, Guerra da Cal, Jeperda no lodo.•
naro Marinhas ... - sao todos reintegracionistas?

,

'

,. ".r

forma que vece, se expresavam
as gentes da gera9áo Nós. Desde Castelao a Otero Pedraio todos estavam de acorde e con'(encidos que havia que achegarse ao portugues, mas ninguém o
fazia. E nao podiam aduzir ignoráncia, já que um deles, que por
desgrac;a morreu novo sim o fizo,
sim foi coerente com o que pensava e dizia: Joáo V. Viqueira.
Ainda há tempo de recuperar-se,
mas há que fazé-lo rápido e contudentemente. Pode seguir contestado-me, será um prazer. •

mo ferro. Aquel lodo fino er~ como cemento , só pudem quitarlhes aquela lama (fino pó do
cuarzo), com um objecto duro e
punzante. Estes vertidos nom
há nem um ano que saem a
praia de Esteiro , e já cobrem
200 m2 • Qué cobriram dentro de
dez ou vinte anos? Por favor, os
barqueireses que a disfrutam
todo o ano que tomem responsabi lidade do que acontece. O
Valedor do Povo , que nasceu
nesse formoso lugar ... faria
agora algo polo Barqueiro? Faria-me sentir muí bem.

ÜMARASE

(FEÁS - CARINHü)

Camoes para unir
Galiza e Portugal
A tese reintegracionista, de aproximar o galega-portugués da norma lusófona, para além de cientí-

Suso DA l.oIRA

Esteiro clama
ao "Valedor"
Com a angústia dum futuro lamacento, fago este chamamento ao
povo do Barqueiro, o qual é realmente digno de conservar a sua
pureza e limpeza. O dita fago-o
extensfvel a todos os pavos.

INCÉNDIOS
XAN X.

PIÑEIRO

Queimábase o Morrazo de parte a parte e o meu viciño chegou
cunha bolsa do Corte Inglés.
- Hakkuna Mataka -saudei eu, cada vez máis sabedor de que
o león da Disney e a publicidade do Corte Inglés son os úncos
que nos agoiran un Outono sen problemas-.

Mesmo que a razáo científica e
histórica assista ao reintegracionismo, esta nao chega
para mobilizar o povo galego. O
reintegracionismo para além de
apresentar razóes, deve ainda
apresentar sentimentos, afectividades e um-futuro promissor. A
razao galega (e portugalaica) é
muito mais sensível ás razóes do
cora<;ao do que as da cabe<;a.
Há na Galiza urna imagem negati·
víssima de Portugal e dos portugueses. Diz-se qüe Portugal é um
país pobre, quase do terceiro
mundo que os portugueses sáo ciganos e pedintes e que nao h.á
literatura portuguesa válida. Mitificaram-se-ideias negativas sobre o
pavo e a cultura lusiada. A dificuldade cultural do reintegracionismo
e de Portugaliza bate·se, a partida, oom preconceitos, equívocos
e falta de comunica<;áo.

Aconteceume que passeando pala formosíssima praia de Esteiro,
desde onde se avistam os cabos
da Estaca de Bares e do Ortega!.
Os altos e escarpad os
acantilados
junto com
Aquel lodo fino
braveza das
ondas
dei- era como
tar a praia, sa- cemento,só
tisfacem a turistas e surfis- pudem
tas, que se dequitarlhes
leitam na agresividade desta aquela lama.
natureza. Cara
com um objecto
esta formosa
praia de uns 2 duro epunzante
quilómetros de
longo, can.alizarom por entre as dunas milenárias, os vertidos da canteira de Canhois, sita
na estriba<;om da Faladoira, polo
lado Leste da praia.

O reintegracionismo será popular, entre outras medidas, se fizer
sentir aos galegas que os portugueses também o sáo e que Por-Quen?
tugal é urna Galiza do sul. Sentir
a mesmidade como povo, como
- Os da Xunta. Até agora, a eliminación de incéndios era o
seu máis grande argumento. Que perdiamos caladoiros, indús- língua e como cultura faz-se através de encontros populares e da
tria, leite, calidade de vida ... si, pero aqui non se incendiaba comemora<;ao de urna data festinada. E xa ves, nun só dia, seiscentos montes feitos faiscas.
va portugalaica, a par da divulgagáo dos referidos argumentos
Tentei algunha resposta para este vieiño meu que, como andou histórico-científicos. Juntar parrópor Barcelona, resulta dun perfecto equilibrio entre o seny e a quias homónimas, encontros de
alunas e de escolas portugalairabexa, isto é, entre o sentidio e o cabreo.
cas, organizar toda a espécie de
ajuntamentos de jovens e de pes- Se cadra levará a culpa a pe.rtinaz seca.
soas da Galiza e de Portugal (torneios de futebol, festivais de música- e de teatro, etc.), sao activiO meu viciño seguia mirando os avermellados ceos do Morrazo.
O seu seny levárao a ver con maos ollos que os mariñeiros cor- . dades que os grupos reintegracioriistas poderao desenvolver.
tasen a auto-estrada, a sua rabexa fixéralle desexar que, polo

Vim no meio da praia umha tona de algo compacto, fino e húmido. Metim-me a atravessá-lo
pr-_a, ~1q.lh..ar; _ q9~nfio. me ~ dlm

..:.._ Hakuna Mataka -dixen para min-, e acordeime que, cada
vez máis, Fraga e Disn'ey parecen unha mesma cousa. +
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- De que van fachendear agora?

m~nos,

-

tales feítos contribuise'n á menopausia da señora Bonina.

Que dirá Fraga de tantos incéndios? -
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Sobre a data comemorativa, penso que o 1 O de Junho, "Dia de
Camóes", seria a melhor altura de
homenagem e de lembran<;a a !íngua e a cultura comum. Camóes é
bisneto de um galega (possivel-·
mente de Gamos,-concelho de Ni-

Ao Secretário Xeral de
. Comunicación da Xunta
tócalle agora botarlle
polvos de tocador aos
lumes para que ao

Grande Madrugador
non se lle corte a
vacación. o ICONA
. falaba Domingo de
seiscentos incéndios e
Pérez Varela de

douscentos.

11

Solpor de lume

/esbronchados
-volumosos gualdas/
torradas lilas: non sei
onde fun /e perdin a.
viaxe" (León de Greiff).

Non temos -traballo,
pero acabaron os lumes.
Grácias ao Rei das
Broncas que os puxo a
todos firmes. Que
pasaba C0!1 Laxe? Que
non tiña autoridade nen·
experiéncia de Estado e
queimábanlle o monte
canto querian.

11

Pechan os estaleiros

e matamos as vacas.
Pero que verde é meu
val!", escrebia o Churchill
de Perbes para o seu
libro de Setembro cando
lle foi pausar unha
muxica no papel, unha
folerpa negra.

"Perezvarelaaaa !'_'

A experiéncia de
Estado teria de serverlle
para lér alguns informes
antes de insultar a Laxe.
O monté sen rozar era
unha bomba que estalou
no 89 e en seis anos

recargouse.

En catro .dias
sobardamos os mil
lumes. Talleyrand ria a
fartar do Corso glorioso
e o seu estilo mandón:
"Governar é, sobretodo,
reflexionar: hai
problemas de Estado
que non ·se solucionan
metendo máis

.' .... ..... ..:.i· d. _-'t . - . . - .... ~ ~ ~ - -. - .
_gr~m)~, cantc;n¿.9~.f.Q~~; ép~~- (Li~::·. :' · .~Y'~~ª . 9.s_";'.-~:; :~~. . .?·.~ ·~·~?'•' .
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~ii'Jl~A~A~L_D_-E~4~G~L_O~B_A_L~~~~~~~~~~~~~~~___c_~~síadas) as fac;anhas históricas dos ·r------------------------------------------------, mais tarde, tudo o resto da coO Enérxico estadista
galegas livres e navegantes e ex-

do zapato extraviado
pressou a alma lírica táo caractequeimou os estaleiros, o
rística dos portugalaicos. Camóes
é um dos expoentes (como poeta,
· gado, as patacas, as
como guerreiro e oomo aventureipescas, a conserva, o
ro galega-portugués), constituindo
a melhor personagem de conmetal, o leite e o monte.
entre galegos e portuvergencia
Se cadra o único que non
. gueses. Lembrar e estudar
dá incinerado é o lixo.
Camóes, conhecer as suas aven-

Como seria en pintura
o estilo caciquil? Acaso
unha estética polivalente
e elástica? Cacharro ·
Pardo escrebe unhas
liñas de agarimo para un
pintor .amigo e valora
que poida ser a un
tempo "realista,
abstracto, figurativo,
informalista,
impresionista e
expresionista". O ,
presidente da
Deputación de Lugo
.~onfirma que todos os
estilos son certos porque
o pintor "coñece e
domina as técnicas, está
ao tanto dos
movementos e cámbia
.cos tempos, está
sempre ao dia"·. •

•••••••••••••••

turas dramáticas e elege-lo como
o homem e o poeta paradigmático
da lusofonia, poderáo ser algumas
outras atitudes para o exito do
reintegracionismo integral.
Quando sao realizados enconculturais, de alunas ou populares entre galegos e portugueses, rapidamente nasce a amizade e a saudade.·As ideias míticas negativas, que existem nos
dais sentidos, imediatamente caem por terra numa conferencia,
num jantar ou a provar um vinho.
E sao estes contactos que ainda
tem faltado entre o mesmo pavo
das duas partes do rio Minho.
t~os

Com este texto pretendo apenas
vivificar o debate reintegracionista, numa perspectiva portuguesa.
Nao se esgotou. o tema. Aínda se
está no princípio apesar do muito
que já foi feito. O caminho é promitente e é o único que salvará
integralmente a língua, as traJ
digóes e, acima de tudo, a honra
dos galegas.+
DAVID ARAUJO
(VÚA VERDE)

Imposíbel
re inserción
Hoje é um dia muito bom para
talar de solidariedade. Mas

_:~···

-~'

A Garcia-Sabell ·

Estoume referindo, ~om~ s~guro xa vostede supon, a te1ma, xenreira antigalega desenrolada polo Concello da Coruña. Non hai desculpa. Non ten
perdón o seu siléncio. Unha
personalidade do peso de vostede, Delegado do Governo
Central na Galiza, non pode ficar calado diante do contínuo
aldraxe, o contínuo insulto ·para ca nóso país.

m un id ade compostelam que
permite que este bar esté valeiro a maiori? dos dias que eu
O motivo que me impulsa a di· paso por ali. E muito doado parixirme a vostede é de certo,
gar 200 pta. por um bono de
triste. Coido que incluso drasolidariedade com Cuba (nom
...____,_
mático. Sequera dizer que esté mal), e irrei breve.
se tomar "birras" de 400 pesetas ern- urna das formosas e
Señor, non . Apelo
solidárias teentando o
rragas da parseu siléncio, ásua
te velha de
·a sua com- sensibilidade,
plicidade por
Compostela. Lembrade
O topónimo. Onome que Galit: com esto
omisión. aoseu amor
za lle dá a unha das suas cidanom
esto u que a
Porque tan áGaliza.
des é un símbolo pero non é o
culpábel é o
pedindo com- solidariedade
máis ·grave. Por favor, prégopaixom para
condutor Diga vostede
lle, apelo á sua sensibilidade,
os pobres de- nom se
que atropela
ao seu amor a Galiza. Diga
algo.
e fuxe, coma
linqu,entes da reparte
vostede algo.+
nossa putrea
persoa
facta socieda- só no
que vendo o
M.P. GoMFZ V AIADFS GoNZALF.Z
córpo ferido
de· m ª s si m extrangeiro.
(VIGO)
pouco de co non acude na sua axuda.
________________________________________________ J
laboragom e
ajuda para
· ver pessoas e
nom de Solidariedade de paí"Nom" maiúsculo ao que os tenom bichos que a primeira de
ses nom desenrolados e ournos acostumados.
cambeo, "dan-che o pau", ofetras lonxanas terras. Toca falar
recen-te drogas, ou chútam -se
Mas chegarom os problemas ; diante dos teus filhos . O meu
de "solidariedade activa" na
nossa própria casa. Havemos
mas si pensadas que foi ou fodesejo é que "O Talego", e oude falar da solidariedade pelas
rom problemas internos (que
tras iniciativas que ajudam a
pessoas, que ainda nom sensuponho que os haveria nas
melhorar a convivencia , seja
da achegadas, rodean-me. Romelhores famílias) andadas
cedo asumido pela nossa codean-nos. Hoje é um bom dia
muito longe do acontecer real.
munidade sem prejuic;os.
para talar da chegada a rua
O problema é que é muito difícil
Lembrade que a solidariedade
dos pressos. ·
insertar a alguem na sociedade
nom se reparte só no extrangeiquando a mesma sociedade
ro, e que issa mesma solidariePois resulta que o outro día panom deseja integralo". Primeiro
dade pode ser um estupendo
sava por urna ra (en Composfoi a comunidade do bairro,
pano negro para os nosos ol tela entre Pelámios e o Mosteicom diversas notas de imprenhos. Tenta que nom seja assim.
ro de Sam Francisco) e entrei
s a, onde exponhiam (como
E lembrade também que é muinum bar que· se chama "O Tapessoas decentes) que nom
to possível que os verdadeiros
queriam um centro de distrilego". Este bar é urna aposta
ladróns nom visitaram na sua vipela gente, por. is~a gente, pela
bugon de drogas e delinquenda o cárcere. +
qual já ninguém dá um pesso.
cia. Depois certas marcasde
Urna iniciativa para que as
cervexa que nom quixerom
]OSÉ ExPosrro
pessoas que saem da gaiola
vender-lhes (Qual imaginades
(SANTIAGO)
nom atopem como resposta o
que puido ser a Razóm). E

ftuieirQ
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Xornalista, escritor e
guionista de A leí da fronteira

Miguel Anxo
Murado
'Aristarain roubou
o meu guión e deu unha
imaxe falsa de Galiza'
Miguel Anxo Murado declara que o director de A
lei da fronteira , ' roubou o meu guión". Considera
que Adolfo Aristarain "emprobeceuno, porque
descoñecia o tema que se trataba e descoñece
Galiza". O nome de Murado é omitido na
publicidade promocional pero aparece nos créditos
da p elícula como autor do ' Guión e Idea Orixinal".
O xornalista galega estuda unha demanda xudicial.
• LUPE GóMEZ

Qué diferéncias atopaches entre
o seo guión e o guión final da
película?
Desde o ponto de vista legal nengunha. Foi a produtora que comprou o meu guión a que contactou
con Aristarain peroeu son o único
propiétario legal dese guión porque en termos legais, non existe
máis que un guión, que é o meu.
Aristarain di que fixo cámbios.
Todos os directores fan cámbios
pero non por e o e atribuen de poi a autoría do guión. Os cámbio que fixo on relativo . Haberá
a quén lle parece que empobrecen
a película. Preci amente o crfticos
sinalan negativamente aquelo que
el mudou, ainda que atribuíndome
a min os cárnbios . Din que non
puido olucionar os problemas que
había orixinariamente no g_uión. El
pretendía que eu non figurase nos
títulos de crédito. En toda a información que xenera a producción
omiten o meu nome. Non me convidaron á estrea. Na prensa de Madrid -refírome ao xornal El Pafsfigura como director e guionista
.Adolfo Aristarain. Falan de que el
baseouse nun texto prévio. Non é
asi, non hai nengun texto prévio.

Vai apresentar unha denúncia?
Teño que estudalo. Non basta con
ter a razón, hai que demostralo. A
xustiza é lenta e por rápida que fose nunca me restituirán o meu dereito porque o mal está feito.

Director sobrevalorado
Por qué razón ere qtie se te.rían
vulnerado os seus der.eitos?
Coido que é evidente: Adolfo Aristarain é un director moi sobrevalo.:
rado, tivo un gran éxito coa película
"Un lugar no mundo". e o resto da
sua fymografua é de pouca categorua. E un director bon, un bon artesano visual, Pero carece de ideas e
como guionista é extremadamente
mediocre. Viu a posibilidade de fa-

,.
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cer unha película cun guión que lle
gustaba e daquela roubouno. É un
risco calculado. Eles contan con que
os podo levar aos tribunais pero primeiro teño que facelo e despois teño que ganar. Eu son sócio da Asociación Xeral de Autores de España
e segundo o seu gabinete xurídico é
unha cuestión ilegal que poderla ter
unhas consecuéncias moi graves.
Temíame que isto sucederia. Non
pensaba que chegarian tan lonxe e
pensaba que Aristarain se conformaria con figurar como coguionista.

O guionista, no cinema, tén o
prestíxio que lle corresponde?
A figura do guionista no cinema é
moi maltratada. Normalmente
aprópianse do eu traballo, manipúlano e chegan incluso a· roubarllo,
como neste caso .. O guión .de "A
Lei da Fronteira" non é de Aristarain, é meu. Paréceme im(>ortante
que se suscite este debate. Teño
poucas esperanzas na prensa de
Madrid. Aristarain tén boa prensa
como director e como persoa. Como a súa película "Un lugar no
mundo" era romántica, progresista,
sentimental moita xente ten a idea
de que el é asi. Coñézoo personalmente e non é asi. É unha persoa
ambiciosa .e sen escrúpulos. Agora,
estará tranquilamente en Arxentina
e ao mellor perceber~ os dereitos de
autor que me corresponden a min.

Facer cine comercial
Comparando a película co seu
guión o resultado fílmico satisfácelle?
Non podo nen pensar nesa posibilidade. Non podo ver a película
dunha maneira desprexuiciada. A
miña· opinión é que o traballo de
Aristarain, con respeito ao meu,
foi empobrecedor. Descoñece totalmente o traballo que trata. Descoñece Galiza. A visión de Galiza
na película é ridícula.
Trátanse c~estións tópicas e no
tratamento visual hai cousas disparatadas. Descendendo á anécdota:

ANDRÉS PANARO

as minas de ferro con centos de
persoas que aparecer na película
non existen nen existiron nunca na
Galiza. Ainda que non é por isto
pólo que a película se deslixitima
ou non. Coñezo a Aristarain e é un
home de mal gusto. Gorentáballe a
miña idea pero non a entendeu,
non a soubo levará pantalla. Neso
cteo que está de acordo a crítica.

.:

Aristarain non· sabe facer comédia,
non ten sentido do humor. _

No seu guión orixinal, a pesares
de ser unha história ~e aventuras,
cal era o trasfondo ideolóxic.o?
A m.iña intención era facer unha película comercial, que gostase ao público pero detrás disto había unha

visión algo máis complexa da vida,
do que é a xustiza e a inxustiza; do
cinismo e a ironía sobor da vida.
No meu traballo o Arxentino ou os
dous mozos eran personaxes que
encamaban algo roáis complexo
que un idealismo inxénuo. Coido
que a dirección de Aristarain infantiJ¡zou .a película.+

..
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'Sen independéncia non teremos nunca un audiovisual noso'
Este guión foi premiado co
prémio Carlos Velo que ademais gaño u ·vostede en outras
duas ocasións. Que lle parece a
desaparición deste certame?
Sucedeu que a Consellaría de
Cultura fixo recortes brutais no
seu presuposto. Quitou as cousas
que políticamente son menos
rendábeis como era o· prémio
Carlos Velo. ·
·

A película A Lei da Fronteira
pode revitalizar ou dar pulo á
industria audiovisual galega?
Definitivamente non. Non é o
noso cine. É cine español. Entendo que vendin un guión no
extranxeiro. O noso cine ternos

que facelo nós. Está ben que haxa rodaxes de cine extranxeiro
na Galiza pero aquí non podemos vivir pendentes do cine de
Madrid ou de Barcelona. Non
porque o que teñamos que dicer
sexa radicalmente distinto ao
que teñen que dicer eles ou os
franceses ou os chineses senón
porque ternos que crear unha indústria cinematográfica nosa.

Qué falta aqui para que haxa
esa indústria?
·
O mysmo que falta para as outras
indústrias. Empresários dispostos
a arriscar o seu capital. Un apoio
público, non só económico, senón protección institucional. Outros países preocúpanse de que o

seu cinema sexa coñecido e organizan festivais. Aquí enténdese
que non existe o audiovisual galego. E está o problema da nosa
· própria concienciación de que somos periféricos. Ainda que sexa
subconscientemente funciona como unha rémora para todo o que
fagamos. Estamos demasiado
preocupados polo que se pensai;á
en Madrid do que nós facemos.
Eu creo que deberíamos prescindir dese tipo de complexo e .facer
o noso audiovisual pensando no
mundo, no universo. Non pensando en facer un cine rexional. Témome que todos estes problemas
de tipo cultural -agóra non falo
soamente do audiovisual- non se
solucionarán nunca sen independencia naciona1. +

•.....................................................................................................•
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DIAS
desexo" básease na obra literaria
"O ve11o que quería ve-lo tren" de
Rafael Dieste. Anteriormente foi
. galardoado no festival
Internacional de Cine Documental
e Curtametraxe de Bilbao. Fóra do
estado español recibiu dous
premios no Festival Internacional
de cine de Algarve. "O desexo" .
foi escollida entre mil duascentas
curtametraxes aspirantes .•

•A polémica
Günter Grass
destapa
as pantasmas
da reunificación
Günter Grass critica na sua ultima
novela a ·unificación alemana. O
escritor alemán toma partido
polos alemáns do leste. Considera
que foron privados da soa
identidade e emprego. A causa,
segundo el, foi o paso brutal á
economía de mercado en 1990.
Na prensa alemá móstrase o
desacordo coa ideoloxia de Grass.
"Grass n~n ama ao seu país"
titulaba unha información o
xomal Bild Zeitung. O 28 de 1
Agosto é a data da publicación da
novela "Un amplio c;ampo". As
malas críticas aumentan o interese
ao redor da novela. En Alemaña
disparáronse as ventas deste libro,
que. esgotou decontado duas ·
edicións.+

•Recúperase a obra
do galeguista
Xavier Prado
"Lameiro"
A Depu tación de Ourense
recupera a obra "completa de
Xavier Prado, máis coñecido _en
Ourense como "Lameiro". Xavier
Prado foi un home moi popular na
sua cidade. Nace en 1874 e forma
parte das Irmandades.. da Fala.
Recupera o ve11o xornal agrarista
"O tío Marcos da Portda",
fundado en 1876 por Valen"tín
Lamas Carvajal, ainda que
formalmente figura como director
e propietário do xomal Hixinio
Almeida, Lameiro foi o máximo
responsábel do proxecto.A obra
actual recupera todas as facetas do
seu traba11o. Foi poeta, humorista,
dramaturgo e xornalista. O
historiador Marcos Vákarcel foi o
encargado de realizar a edición e a
introducción destas Obras
Completas.+

• Ábrese o prazo
para participar
no festival
portugués FITEI ·
'l.

.á .·

•0 concello
de Vilalba
concede catro
pre_m ios literari_o s
O concello vilalbés fallou dous
prémios de narrativa e outros dous
de poesía en galego. Xavier
Alcalá recibeu 250.000 pesetas
póla obra titulada "Hotel
Damasco". O outro prémio, da
mesma cuantía económica, recaeu
· na obra "Un amigo de indalecio"
de Xosé Manuel Carballo
Ferreiro,de Castro de Rei. O
prémio ao menor poema inédito dotado con 150.000 pesetasdivideuse en dous. Foi
galardonado Miguel Anxo Femán
Vello co poema titulado "Luz de
solpor na Terra Chá". O outro
prémio foi para o poema "Auga
de Maio" de Xoan Neira López.
Formaban parte do xurado María
Xosé García -representando ao
c;once11o-, Carmiña Cacharrón profesora de lingua e literatura-,
Félix Villares -rector do
Seminário de Mondoñedo-, o
s·ociólogo Bernardo García e o
xornalista Xulio Xiz Ramil. •

•O desexo

compite
n.un festival alemán
A curtametraxe "O desexo" do
director galego Miguel Castelo foi
seleccionada para participar no
Festival Internacional de Cine de
Mannheim- Heidelberg. O festival
alemán é un dos roáis vellos
encontros cinematográficos de
Europa. Celebrarase entre o 13 e o
21 de Outubro. O fiJme "O

•Recuperan
unha zarzuela
en galega
. A última edición dos Cadernos de
Teatro dirixidos por Francisco
Pillado recuperan unha peza
teatral escrita no século XIX en
Ourense. Títulase "La Galiciana".
É unha zarzuela en galego que
consta dun só acto. O autor, Xoán
da Cova Gómez, foi coñecido por
argallar unha nova linguaxe
denominada "o trampitán". A sua
biografía é recriada polos
encarregados de realizar o esTudo
prévio da obra, Anxo Gómez e ·
Mercedes Queixas A peza
recuperada non ten un grande
valor literário, pero si histórico,
por ser.unha das primeiras
coñecidas do Rexurdimento. O
traballo inclue tamén unha
completa bibliografía de estudos
sobre De la Cova. •

Nome ..........................: .......... Apelidos
Enderezo ........................................................_................... .
Cod. Postal ............................. Teléfono ......................... ..
Poyoación .. .. .. .. ... .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . N. l. F.
Província ................................ País.
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal .... ......... .. 9.000 pta./ano .. ..... 4.500 pta./semestre
Europa ............................ ........ ~ .. : 10.920
Amériea e- resto do mundo ......... 13.080

a) Subscrició~s para o Estado español
O Talón bancário adxunto
Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

b) Para o resto do mundo
· O Cheque bancário adxunto

·o

O

COBRIR

Xiro Internacional a nome de
A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo.

os DADOS DO

BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ........................................................... .
Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Titular .........................................................................................
... '. ............. :.......... ~ ........................ Nº Sucursal ........................ .
Povoación ...... ~ ...................... :..... Província .~ .......................... .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os redbos
que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais.
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
DATA

XoA~~~¡;MU .

ATENTAMENTE (SINATURA)

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

A décimo-novena edición de
FITEI -Festival Internacional de
Teatro de Expresión Ibérica- vai
acontecer na cidade de Porto.
Celebrarase nos meses de Maio
e Xuño de 1996. FITEI vai
amosar o roáis significatico que
se está a producir na cena teatral
de cerca de catro decenas de
países. Todas as compañías e
grupos de teatro que se integren
no espíritiu do festival poden
apresentar a sua candidatura a
participante informándose nos
teléfonos 20822432- 2087270 ou
enviando petición ao fax
2004275.•

•Morreu
Michael Ende
Aos 65 anos de idade morreu o
autor da popular obra "A
história interrninábel", que
vendeu máis de l 7 mi116ns de
exemplares desta obra en todo o
mundo, e cuxas obras deron
lugar a tres diferentes
longametraxes. O escritor
alemán, de 65 anos , tiña
traducidas ao galego duas das
suas obras: O poncho dos
desexos (S.M) e Tranquila
Trgaleguas, a tartaruga teimuda
(Alfaguara), pero nengunha das
que ne deron roáis
popularidade. •
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canta de libros

.Pura
Vázquez,
. .
mine1ra
de si mesma

Pura ·
Vázquez
Iglesias
nunha
foto
de
xuventude.

Recén saído do prelo, un volume
de luxo editado pola Caixa Ourense ofréndano-lo ultimísimo labor
poético de Pura Vázquez, unha
das voces femininas mellor temperadas no eido das nosas letras.
Esta nova entrega da escntora ourensá insírese nunha continuada liña
intimista que comparte con outras
escritoras de posguerra, como Luz
·pozo ou Xohana Torres. No seu camiño literario ten deixado títulos como Maturi.dade, A saudade e outros
poemas, A carón de min, etc. Agora
reune en Poesía de Pura Vázquez a
sua recente produción galega en verso, baixo o título A idade dos mansíos me dobrega, que contén catro series: "Coma 6 Xílgaro a noite sin estreJas", "Abráime e Gacela da EJexía", "Acósanme mareiras e garúas", "Cramarán os silencios coma os
áos" e "Nacíame unha estrela en cada bico' . Ademais unha segµnda
parte do volume reúne a producción
castelá da autora esparexida en xornais e revistas entre 1944 e 1994.

leiro absoluto. Aquí, o suxeito poético fica estantío: "I eu pprmanezo na onda sin escumas".
·
A viaxe interior é tamén unha asunción do devir temporal que, non
obstante, enche de nostalxias á poeta: "medran os intres pra morderme/
xordas melancolías agachadas".

O acoso das mareiras e as garúas

Con A idade dos mansíos me dobrega volve Pura ós fondos abisais, sempre mineira de si mesma.
Xa desde o propio título a autora
de O desacougo dáno-la clave desta nova xeira lírica: a vivencia Última da dor, da soedade, do tempo
como definitivo derrube na mágoa,
país de partida e de chegada.

non é máis que o descenso chuviñento da saudade. E un novo mar,
máis rexo e máis opaco, configura
esas "siderais cosmogonías da auga". É unha "mar pequeniña'', reducto do frío, a limitación. quitude, metáfora da "soedade acugulada". Lonxe queda xa aquel mar doméstico de Man que escribiu no
mar. Estoutro, igualmente íntimo
(feminina e en diminutivo) trocoµse,
non obstante, en mar inhóspito, en
conexión co mundo exterior, e así
"Desde o fondo da vida todo cruxe/
Un amarelo abismo asola os azos".

Pois ben, á siinboloxía universal
da noite, a sombra, o abismo, as
tebras ou o pozo engádese unha
nova desertización do espacio poético, unha verdadeira chaira de
desolación onde só persiste un ba-

Agora ben, a pesar do inexorable
decurso temporal, a nosa poeta
garda unha ansia vital afervoada.
E esta paradoxal permanencia da
paixón escinde ó suxeito poético.
A autora de A saudade tradúcenos

·a

este esgazamento interior con fortes antífrases, sentíndose coma
"un cervo sen forza": Ouvir· perta
zoar vento enJeiado,/ seival. Vorace bronca en singladura./ E ser a
levidade. A orfa dozura."
O desexo da ledicia cósmica abre
unha fenda no tempo e un certo estatismo se apodera dos versos, sobre todo na última sección do libro:
''Nacíame unha estrela en cada bi_,
co". A vivencia estrema da paisaxe
e da sensorial
idade embarga
intensamente á
poeta pois re- O seu
coñece que "A
sincero e
febre dos sentidos gurgúlla- rebordante
m e". Fálase lirismo
agora de "imaxes persegui- embeleca
das", de "ver- nas fondas
tixes", cando congostras
se viaxa "asida a esa pom- anímicas.
ba do embriago". Así define a escritora
ourensá esta singu1ar felicidade estética: "Era un ledo adentrarme como bébeda / nos abismales soños/

ou na táctil beleza dos enlevos."
E é precisamente a búsqueda do
soño e da memoria o motor impulsor da auto-indagación, porque o
soño como murido ilusorio permite
a evasión da real idade e devén incluso única saída vital, como se
percibe nun verso rotundo: "Se non
soño amañezo nun pechado universo". Tamén a memoria como mecanismo de regreso ás orixes permite o alonxamento. A visión da
xuventude como tempo pleno,
tempo do amor (no que por veces
parece afincar a poeta), do desexo,
· da ardencia produce o afondamento nas raíces da memoria: "dádeme
as luces da memoria", "desbordádeme" . .Hai unha conciencia da su-.
peración, da pervivencia, por intres
moi lúcida, na que a linguaxe tentá
decanta-la alegría; "Algo sinto nos
beizos cada intre morrendo./ Mais
amda canto á luz."
Mais cómpre non esquecer que
Pura Vázquez anda por terreo esvaradizo, encumiándose a altos
outeiros para logo _d escender a
fondos vales. O seu sincero e rebordan te lirismo embeleca nas
fondas congostras anímicas. No
medio e medio da desolación atopa dúas vías de redención: o soño
e a memoria. O escape estético ou
o amoroso non resolven a dialéctica existencial: "Persigo ás criaturas da luz que me reclaman / i escóaseme a vida".
Neste sentido, a primeira composición de "Coma. ó xílgaro a noite
sin estrelas" recolle sintéticamente
o periplo accidentado do poemario
enteiro. A estructura pechada desta
odisea personal advírtenos da caída definitiva nese territorio vougo
da tristurá pero tamén da estrelampada voz que o supera. Non en van
Pura logrou resolve-lo enigma que
contén a vida e a marte, porque a
súa escrita escacha en pitelos, "como palpa / arrincados da luz".•

Filosofía
de Xavier Queipo
"Non quixen facer un bestiario ou
unha recolla de gabinete de rarezas da
natureza, senón quizáis todo o
contrario: amosar o periférico, suliñar
o excéntrico, ollar con outra lente
historias coñecidas, nunha palabra
insistir na diferencia, na
multiplicidade, no arco da vida". O
libro titulado Contornos remata asi.
Escribiuno Xa\iier Queipo. Públicao
Edicións Xerais na sua colección
Ferros. Son un conxunto de
reflexións. Os protagonistas son
animais. As persoas sentímonos
recoñecidas na súa narración. Queipo
tén publicadas as obras "Ártico e
outros mares", "Ringside" e "Diarios
dun nómada". A súa escrita está
sempre entre o real e imaxinado .•

Ensaio sentimental
de Compostela
Compostela sentimental é a obra
xomalístico-literária de Diego Bemal.
Este ensaio está publicado en Ediciós
do Castro. Conta os pasos cara a
democrácia dados na Galiza. O punto
de referencia, que rl denomina "balcón
excepcional", é Compostela. Diego
·Berna!, xomalis~, traballajesde 1969
na axencia Efe. E autor de varios
libros sobre a vida santiaguesa•

OLGANOVO

NARRATIVA

\ARRATIVA

Seis relatos de amores imposibles

Náufragos
en terra

Náufragos en terra está constituído por seis relatos que son outras tantas historias de amores
imposibles, de encontros fortuítos, de almas xémeas en camiños que nunca se chegan
a encontrar. Martínez Oca demostra a súa habelencia narrativa e o seu dominio dos diferentes
rexistros léxicos que nestes "amores imposibles" acodan cotas de auténtica mestría.

NA MESMA COLECCIÓN

Máis información
sobre Rosalía
. A obra Arredor do Centenario de
Rosalía 1985 é un compéndio das
homenaxes <leste ano á artista'. Recolle
artigos de xomais, poemas, fotos con
carácter documental, etc Na solaina do
libro di que "non se re".olle nestas
páxinas todo o que no-1985 se falou,
se escribiu, se pintou, se evocou: .. ".
Pero esta obra rec.olle nomes e
creacións ·que resultan significativas da
homenaxe que fixo vibrar Galiza. O
Patronato Rosalía de Castro publica
este libro, cuia edición foi coordinada
por X. Amancio Linares Giraut. •

O ruído da guerra
NÁUFRAGOS EN TERRA

XERAIS
Xosé Manuel Martínez Oca

~~
~~

ELIPSIS
E OUTRAS SOMBRAS

MATAR.O TEMPO

Xosé L. Méndez Ferrín

Xesús VQlcárcel

Ruído -título do último libro de
Miguel Anxo Mu.rado- pode ser a
metáfora dador vivida nunha guerra.
O autor viaxou á ex-Iugoslavia como
enviado especial. Estivo ali durante
tres anos. Agora cóntanolo en relatos.
A sobriedade expresiva realza o horror
dos feítos. No prólogo di o autor que
"este libro reflecte na súa maior parte
o universo da guerra de Croacia do ano
1991, unha curta e brutal matanza,.
sempre susceptible de ser superada".•
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Que foi
de .Gregório
Fernández
Historias
.do 30 de f e.breiro
En Xuño de 1969 saia dos obradoiros gráficos de Faro de Vigo
un novo volume narrativo da colección lila Nova. Un novo volume que, agás algunha excepción,
iniciaba a decadéncia narrativa
dentro desea colección que de~a a
coñecer os nomes de Méndez Ferri n, Carlos Casares, Mª Xosé
Queizán e Camilo G. Suárez-Llanos entre outros. O novo título era
Historias do 30 de febreiro(l). O
autor, Emilio R. Gregario Fernández. O volUme estaba ilustrado
por B. Saavedra Pita e compúñase
de dez narracións e un poema.
As narracións que formaban o libro foran escritas por Gregario
Fernández "antre os 19 e os 22
anos. Máis ou menos están postas
por orcie cronolóxica", avisaba o
autor. É dicer, podíase ver unha
"work in progress", aínda que a
"progress" non se vexa por parte
nengunha.

espistolar ("Historia para con_tar
sen nena <liante", "Todo previsto") que están cheas de tópicos e
nas que paira a mesma confusión
do que nas restantes.
Gregório Femández, que se saiba, non publicou máis _libros narrativos, si escudos de etnografía,
. na revista do Museo de Pontevedra. Historias do 30 de febreiro
non deixaban alviscar un escritor, narrador (mesmo poeta) con
futúro, senón todo o contrário.
Non parecía coñecer o significado éxacto das palabras (un home,
nun autobus, apoia a ·cabeza contra o cristal da xanela, Gregório
Femández ex plicábao asi:
"Pousóu
a
testa sobar do O libro
cristal quen- deu-o sinal
te ... " Por outra banda, o de aviso":
estilo abalaba a narrativa
entre frase de
regusto ul- galega ía
tráista (con- entrar en
fundidas polo horas de
autor cunha
cerca búsque- desconcerto
da de moder- até case
nidade),_ "De ·entrar a
cando en vez
.o silenzo ra- década
chábase por dos 80.
algún tuvo de
escape" e frase-tópico dos
ano 60: "En Galiza, disme, ·o nen o non oíu endexamáis falar de
~ingún poeta porque· o pobo pide
realidades máis serias", etc.

As narracións eran variadas, Non
moi longas. Os temas, variados
tamén. Só un elemento era comun a todas elas: a falta de claridade. Non se trata de que tivese ·
O libro de Gregório Fernández
que haber en cada narración un
pasou sen pena nen glória, pero
suxeito, un verbo e un predicado.
marcou un ponto tanto dentro da
Talvez. existan todos os tres elecolección como dentro da narratimentos en cada unha delas. Paira
va galega de moito.s. anos. Dentro
sobre as narracións unha certa
da colección, porque - deixando
confusión que demostra, ás clafóra As calexas do Cigurath de
ras, qµe o autor estaba a buscar
Xavier Carro- os libros narrati.un camiño que non daba enconvos que publicaron nela, até
trado, que non sabia como en1976, non tiñan calidade, non
contrar. un camiño que comezamarcaron a narrativa galega coba na primeira narración "Horno- . mo os anteriores que viran luz en
sexualis" e que acababa na últi- · /lla Nova. ,E dentro da narrativa
ma . "Un ha escura badelada",
galega, porque Historias do 30
.. mais axiña se decataba o lector
de febreiro foi, por parte dun auque non existía camiño: princípio
tor novo, o libro que d~u o sinal
e final era o mesmo.
de ·aviso: a narrativa galega ía entrar en horas de desconcerto até
A maioria dos relatos estaban nacase entrada a década dos 80, só
rrados en primeiia persoa, con alos grandes nomes manterian a
gunha aproximación ao monólogo
. sua c·alidade. O volume,- como
interior ("lnterrogatorir> en KO
case todo_s os· aparecidos postetécnico"), fórmula esta última que
riormente, rematou saldado.+
o autor rion dominaba, xa que
confundía o fluxo da conciéncia
XGG
con pór palabras e frases a esga(1) Col. Tila Nova N 2 16. ·
llo. Tamén tiña namicións de tipo

Memoria e
antoloxía
Cincuenta anos
de poesía galega
Case sempre unba antoloxía xorde
coa idea de mostrar unha nova xe~
ración literaria fronte a unha máis
veUa ou coa idea de amasar códigos poéticos diferentes. Compráceme como lectora de poesía a publicación dunha antoloxía poética
en dous volumes 50 Anos de Poeía Galega pola Editorial Penca e
preparada por Xosé Mª Álvarez
Cáccamo e Carlos L. Bernárdez,
co~práceme poque esta antoloxía
non naceu nin fronte ao vello nin
contra un determinado código literario e poque malia sermos un país "poético" -de ser verdade- penso ·que lemos pouca poesía.
O valor fundamental_desta publicación non é só o de presentarse
como antoloxía poética senón que
é memoria, a mostra do panorama
poético galego que abrangue dende a chamada Xeración do 36, deténdose na Xeración dos 50, para
rematar naXeración dos 80.

Pilar Pallarés e Ramiro Fonte.

de Luís Seoane e Lorenzo Varela.

Ser Seoane -quizais- máis artista
plástico ca poeta, ou achegárense
_m áis á prosa
os poemas
que conforman Fardel É a memoria
Ao crítico e tamén poeta X.Mª
de eisilado,
Álvarez Cáccamo débeselle o priAs cicatrices, que
meiro volume que se ocupa da Xeración do 36, poetas como María . ou A maior abrangue
ahonda.mento, dende a
Mariño ou Aquilino Iglesia Alvarionde case non
ño, xunto cos ~go máis novos coexisten pega- chamada
mo Luz Pozo ou Tovar, conforman
das
de ritmo, Xeración
a poética xurdida dunha educación
sonoridade ou
republicana, das vivencias da guedo36,
metáforas que
rra, do posterior totalitarismo e da
caracterizarí- deténdose
lenta recuperación cultura!.
an a un lírico, na Xeración
e non ao esNunha breve introducción· o antócritor que ten- dos 50,
logo expón as liñas caraéterísticas
ca toda unha para rematar
desea urdime poética na que conviven dife~entes epígrafes literarios:
colectividade; na Xeración
un escritor
o neotrovadorismo {presente en
que mesmo se dos 80
C::unqueiro, Xosé M. Alvarez Blázquez, Guerra da Cal, Luz Pozo), o ·· acbega máis á
crónica xorimaxinismo, o paisaxismo (que canalística do
racterizou a obra de Iglesia Alvarique á lírica, poida que estes sexan
ño e de Díaz Castro), o clasicismo
motivos da súa ausencia.
(que latexa na unidade tonal e rítmica de Pura Vázquez). Seguen
No caso de Lorenro Varela -reoutras breves anotacións que fan
compilada a súa obra por Carlos
referencia á nomina de autores anBemárdez- o motivo quizais sexa
tologados, e se ben nesta escolla
a súa escasa obra poética reducida
tratóuse de conciliar certo didactisa Catro poemas pra catro gravamo, en canto a unha lectura históridos, Lonxe, e algúns outros poeco cronolóxica, cun criterio de premas espallados. O certo é que Loferencia persoal, o gusto por deterrenzo Varela, aínda grande descorn inados poetas e poemas, penso
ñecido da literatura galega (e taque a ausencia de algún autor pode
ser discutible: refírome aos casos
mén da española), cunha obra qu~
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Contrariamente agradécese a presencia neste volume de Ernesto
Guerra da Cal puco menos que esquecido por motivos alleos á lite~atura, como ben salienta Álvarez
. Cáccamo: unha vida fóra dos círculos literarios galegos, afastada
da propia Galiz.a, unha escrita galega en norma gráfica portuguesa.
O outro volume do que é responsable o profesor e crítico Carlos
Bemárdez obedece, na súa selección, aos mesmos criterios antolóxicos: un breve estudo que caracteriza as liñas poéticas das chamadas Xeración dos 50 e Xeración
dos 80. Os poetas dos 50 son os
nadas na década dos 30, incluíndo
a Cuña Novás, nado no 1926, e
Arcadio López Casanova, o máis
novo, nado no 1942. Son poetas
criados na posguerra nun ambiente afastado da cultura galega e
moitos deles participaran na formación e consolidación dun nacionalismo activo políticamente
coa creación da UPG -e do PSG.
Os poetas agrupados segundo a
Xeración dos 80, son os que recollen as migalla~ da educación
franquista, viven a efervescencia
política na clandestinidade, e a
que continuará na transición de-

... ...
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axudara a difundir o propio Seoane, responsable da edición da súa
poesía baixo o título de Homaxes
(O Castro, Sada, 1979), ten poemas como "A Rui Xordo" que ben
merecen estar nunha antoloxía.
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ño: Epoca e personaxe moi ben'
analisados e redescubertos por
Antón Capelán no seu recente estu.dio 'António Sérgio e o Instituto
de Estudios Portugueses', incluído
no volume "Contra a éasa da
Troia" (Ed. Laiovento; 1994 ).
Polo Instituto de Estudios Portugueses que funcionaba dentro da Universidade compostelana, en feliz
iniciativa do rector Rodríguez Cadarso, pasaron persoeiros da cultura
lusa da talla de Joaquim de Carvalho, J. Cortesao e o próprio António
Sérgio. E entre as publicacións que
deu a luz esta entidade cómpre salientar os "Sonetos escogidos" de
Antera de Quental e as "Lúicas escogidas" de Cam5es. As duas levan .
unha pequena a.presentación asinada
coas iniciais AS, sen dúvida pertencentes a António Sérgio.

· .~
Bernardlno Gral'la e Manuel Maria.

mocrática, a xeralización e a que
continuará na transición democrática, a xeralización do galego como vehículo de expresión dos intereses das clases traballadoras, a
dignificación da cultura galega e a
busca da súa normalización, labor
no que paticipan moi activamente.
Os poetas antologados dos 50
son: Cuña Novás, Manuel María,
Uxío Novoneyra, Xohana Torres,
Bemardino Graña, García Bodaño, Av i1és de Taramancos, Méndez Ferrfn e Arcadio López Casanova. Poetas que seguen a publicar nos oitenta e mesmo nos noventa e que se caracterizan por
iniciaren o diálogo coa tradición
poética galega e, ao mesmo tempo nun afán aperturi ta, conectaren co existencialismo e con mostras do movemento beat.
A Xeración dos 80 está formada
por poetas aínda en formación,
penso que a escolla en moüo cao pode er dificil. Son poetas
que reciben a influencia da xeración anterior, mai tamén se reivindica a vangarda e a contracultura e xorden colectivos como Rompente, nunha Jiña rupturi ta e provocadora. Outro colectivos como
Cravo fondo ou Alén, aínda que
máis heteroxéneo e efímeros, son
te temuña da importante renovación que e e tá a dar. Momento
poético no que a crítica chegará a
falar do ..Grupo poético de Vigo'',
que aglutinaría a poetas como Paulina Vázquez, Forcadela, Román
Raña, Anxo Quintela, Ramiro
Fonte e, por vivencias semellantes,
ao desaparecido Eusebio Lorenzo.
E por outra banda, o "Grupo poético da Coruña", conformado polos
participantes no volurne De amor
e desamor I e //, con voces como:
Pilar Pallarés, Xavier Soane, Fernán-Vello, Salinas Portugal, ...
Neste apartado vou salientar a inclusión dalgúns poetas que comparto e ao meu xuí'.?O non poderían estar ausentes. Un poeta como Pexegueiro, fundador de Rompente,
quen co poemario Seragna estaba
nos últimos setenta asentando novas presupostos poéticos que tanto
ían influír nos poetas máis novas.
Xavier Rodríguez Baixeras, preocupado pola construcción formal, é
o grande sonetista da poesía dos 80.
Álvarez Cáccamo que fai da súa
poesía reflexión da propia vivencia, d~ realidade contemplada, te-

mática amparada nunha preocupación pala forma. Miguel Anxo
Femán-Vello quizais sexa o poeta
do desexo, creador dunha paisaxe
en íntima relación co carpo feminino. Pilar Pallarés é a voz poética fiminina por excelencia dos
80, dunha poética que parte do
social chega o intimismo, e a vivencia da soidade é o tema dominante de Sétima soidade.
Hai outros moitos poetas que mereceron a atención de Bemárdez,
outros que están ausentes. Se a
antoloxía incluira os 90 serían
máis as voces femininas que se
deixarían oír.
Estes 50 anos de Poesía Galega
son unha l5oa escolla, un bo manual didáctico para este novo ensino que se nos achega tan pouco póetico como o da Reforma.
Son un verdadeiro poemario, do
que poida que algunhas lectoras
e lectores discrepen, por certas
ausencias, poida que por algunhas presencias, Quedémonos ca
au ente: non on iguais todos os
gustos poéticos, e entendendo
esta memoria como un longo poema sabemos que sempre quedan versos saltos, ceibes que
non se chegan a imprimir. Como
homenaxe uns versos antologados de Iglesia Alvariño:

¡E aquel verso senlleiro que non puido
entrar nunca no gozo do poema!
MARGA ROMERO

A lírica

As líricas camonianas escollidas
por Sérgio, e que agora se reproducen nesta edición, son a égloga
I, Babilónia e Sito, Can\:ao, Endechas a Bárbara, e Lionor. Montezuma, artífice da recuperación, esclarece os motivos que levaran ao
antólogo á escolla deses poemas e
ainda lamenta _que a introducción de
AS fose es- . O libro
crita en esparesgata o do
ñol, o mesn;io
que o título paso dun
d4 publica- dos grandes
ción, causa
tan pouco intelectuais
acorde co te- portugueses
ma e coa ho- <leste século
ra que estaba
a vivir Gali- pola
za. Quizá por Universidad
querer paliar .e de
aquel erro
anterior, de- Santiago.
bido ás autoridades académicas mais
que ao antólogo, .Montezuma caeu
noutro, cal foi reproducir a introducción sergiana por triplicado: en
portugués -que é o lóxico nesta
edición-, en versión galega -en homaxe ao país no que se publicou
primeiramente- e no español orixinal. Mais ese texto é breve e a tacha demasiado pequena para un
volume que reúne moitas virtudes.

crebeu a Joaquim 5fe Carvalho, pai de Montez4ma, dende o
seu exíljo galega; e mais un
texto sobre Santiago, dedicado
a Sérgio , da autoría de Manuel
Teixeira-Go mes, datado na
localidade alxerina de Bougie
en mafo de
1933, onde faleceria este , im portante escritor
exiliado. Ademais, adórnase
cun deseno de
N orah. Bo;ges ·
sobre a catedral
compostelana e
outro seiscentista co retrato de Cam5es, o prirrieiro
divulgado en España.
O conxunto resultante (moi do
gasto do seu artellador Montezuma de Carvalho, quen xa nos ten
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afeitas a este tipo de recuperacións comentadas e acrescentadas) constitue
un interesante
volume p'ara
nós, polo que
supón de resgate e proba palpável das relacións culturais
galego-portuguesas daquela
hora republicana, así como do
paso dun dos
grandes intelectuais portugueses <leste século
pola Universidade de Santiago cando era un
tempo de esperanza para gale- ·
gos dinamizadores e portugueses ·
exiliados que atopaban amparo na
nosa terra mentres descobrian as
raíces dunha cultura comun.+
XESUS TORRES

NS INO

A presente edición acrescentase
cunha extensísima (45 páxinas) e
aclaratória 'Nota final' de 'Joaquirn
Montezuma de Carvalho; ,dous retratos de A. Sérgio, da autoría do
seu paisano Cortesto e dun mozo
Luis Seoane, quen o teria escoitado
nalgunha das conferéncias compostelanas; dez cartas que Sérgio esAntónio Sérgio de Sousa,
visto por Seoane .

de Camoes
Unha escolma
santiaguesa
dos anos trinta
Na editora lisboeta Vega qtie dirixe Assírio Bacelar ven de publicarse "A lírica de Luís de
Camoes, testas escolhidos de António Sérgio". Unha publicación
que ten moito que ver coa Galiza,
con ·Santiago e coa Universidade
Compostelana dos anos da II República, que vai acoller por un
tempo ao exiliado António Sérgio
da Sousa (1883-1969), un dos
grandes intelectuais do país vici-
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Sempre
.
.
p1one1ro .
Brian Boru

de Alan Stivell

,,

tema irlandés excelentemente resalto co ''Cease fire" .

perpétuo movimento musical,
afonda nalguns aspectos da mú. sica moderna con desigual fortuna. ,

Hai lugar para oi.Ltros. temas tra. dicionais xunto a algunha composición de Stivell, de entre as
que compre salientar o vigor da
espléndida canción que dá título
ao álbume, unha mostra do que
pode deparar no futuro o músico
se centra (i) seu amplo abano de
propostas.

O artista bretón ten o mérito da
sua valentia para non enferruxar- .
se en fórmulas pasadas e dar uñ
paso adiante na estrutura da sua
música. Daquela, mantense no
lugar de pioneiro e atrév es e a dar
unha nova O artista
volta de pa- bretón ten
rafuso no seu
evoluir, aca- o mérito da
riñando nal- sua Vfilentia .
guns . momentos, os para non
menos, fór- enfürruxarse
mulas con en fórmulas
toques rapeiros e de hip- pasadas e
hop baixo un dar un paso
conceito adiante
eminentemente moderno nas
suas criacións, cun tema como
Sword Dance que gaña a pulso o
calificativo de rareza máxima.

Ninguén pode negar a Alan Stive11 o seu espíritu de pioneiro,
tanto na sua concepción musical
como nos seus asertos verbo do
celtismo e o que este representaba. O harpista leva moitos
anos no primeiro plano da actualidade e foi introdutor de diversas propostas no eido do
folk: desde as pezas cun alto
contido místico até o anova-·
mento cunha potente guitarra
eléctrica, sobre todo nos concertos, que lle valeu críticas a
moreas como en tempos lle
acontec'eu a Bob Dylan. No seu
camiño musical, Stivell sempre
deíxou claro que non refugaba
dese instrumento (azoute de puristas) e que sabia emprega·l o ·
con consisténcia (ou é que alguén esqueceu que nos tempos
de maior éxito xa andaba Dan
Non por iso as raíces tradicionais
ar Braz dándolle ás cordas?). A
están menos presentes, e boa
guitarra eléctrica, a ·harpa, os
teclados, as percusións e, en - rnostra po.den ser as versións
cantadas das sobradamente coñemenor medida, as gaitas conforcidas baladas irlandesas "Mulleman o manto sonoro <leste disres de Irlanda" e "A voda de
co, no que Stivell, sempre en

Despois da decepcionante impresión que deixara na sua última
visita ao noso país, acompañando aos Chieftains e Milladoiro
naqueles concertos conxuntos,
nos que os teclados afeaban as
belas melodías que interpretou, o
Stivell recuperado en CD rectificou eses aspectos até conseguir
que os teclados queden perfeitamente incardinados no contexto
da obra.

CARLOS PUGA I ARQUIVO

Nairi", esta última enfrontada
como unha decidida aposta de

O lendário harpista e gaiteiro lanza aqui unha intere antísima e diversificadora aportación ao folk
ao abeiro da nova propo ta que
se están a dar neste estilo musical
e nas que el sempre tivo un po to
cimeiro, como pioneiro que foi,
continua a selo, dentro do amplo
mundo do folk , que non debe
coutar a experimentación e a renovación das suas existéncias. +

conxugar tradición e anovamento, como acontece, tamén, noutro
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A Mostra de Teatro Cómico e
Festivo de Cangas, oito dias de diversión
.Celébrase desde o ano 1983 con total éxito de público
Inclán. Esta compañia comezou a
súa andaina no ano 1983. Realizou
roáis de mil funcións no Estado español. Desde o Reino Unido chega
"Rhythm Doctors" con un espectá-:culo de humor e música en directo.
En palabras do coordenador da
mostra esta función atrae polo seu
"exotismo". A aportación arxentina ao festival é o valor da actriz
Ana Costa, integrada na compañía
que leva o seu nome. Desde terrás
andaluzas chega a formación "Teatro Arena" cunha obra esc;rita por
un xoven autor asturiano de moito
prestíxio, Maxi Rodr~/$uez. Titúlase "A cor da auga". E unha fantasía realista na que se entrelazan catro histórias de amor imposíbel, catro soños quebrados.

• LUPE GÓMEZ

A Mostra de Teatro de
Cangas celébrase desde
o 2 ao 10 de Setembro.
Leva doce anos sendo
unha cita fundamental
na Galiza coa actividade
teatral. "Xa fixemos a
E.X.B" , comentan
orrindo e fachendosos
os organizadore da
mo tra d te ano. A
A o iación Recreativa
Cultural Xiria, de
Cangas, pula cada ano
para que medre o
interese <leste
acontecemento. O
encontro denomínase
Mostra Internacional de
Teatro Cómico e Festivo
de Cangas.
O seu carácter internacional ven
ocasionado porque das dez compañias contratadas catro son galegas
e o resto veñen de fóra da Galiza.
Sen deixar de lado o que no noso
país se fai neste festival quérese
aprender dos grupos de fóra. Abrir
a xanela ao teatro estranxeiro.
Neste sentido é comparábel coa
Mostra de Teatro de Ribadávia onde tamén e faj fincapé na aprendizaxe e ob ervación da cultura foránea. Pero tamén é internacional esta mo tra porque o eu eco chega
lonxe. É recoñecido no e tado español e en toda Europa. Cando remata hai un "diálogo con outro
fe tivais -fe rival de teatro de Cádiz, fe tival FITEI de Porto- para
intercambiar experiéncia e informalo do que pasou en Cangas.
En Canga o que pa a é que cada
ano hai ringleira de xente e perando para conseguir ver cada unha da actuacións. O teatro abandona a aura do elitismo. Non e

A Mostra conta coa presenza de
teatro portugués. O Centro Dramático de Viana, de Portugal, interpretará duas obras conxuntamente coa compañía galega Teatro do Noroeste.
trata de acudir a unha sala pouco
concorrida -aborrida- e pagar os
elevados prezos que supón ollar
teatro. Non, a mostra non é esto.
O teatro aquí é festa.
Cada función custa este ano 600
pesetas. Compróbase ano tras ano
que os quemáis acoden son xóvenes, entre os 20 e os 30 anos. Esa
mocidade cunha fame de cultura
que ás veces non é atendida. Deses
xoves dise que son apáticos, radicais -calificativo auténticamente
de moda- e descomprometidos, pero non se di nada cando acuden en
masaa seguir estes eventos.

Desde a base social
. Ainda que conta con diversas colaboracións a Mostra de Teatro de
Cangas quer consolidarse como património dos cangueses. É posíbel
grácias a un "grupiño" de sócios da
,,. asociación cultural Xiria. Xiria empezou sendo unha agrupación pequena para potenciar a cultura de
Cangas. Medrou e hoxe conta con
douscento ócio . Pero a Mostra
estivo nas ua mans empre. É un
exemplo de e forZ:O continuado, de
non dar o brazo a torcer nunca nestes doce ano . Xo é Manuel Gon-

zález, presidente de Xiria,comenta
que "o festival naceu contando cunha axuda importante da Xunta. nos
tempos en que Luis Álvarez Pousa
era director xeral de Cultura e comparando o apoio económico desta
institución ·con respeito ao actual
descendeu nunha porcentaxe do 60
por .cento". Este descenso continuado do apoio da Consellaria de Cultura supuxo un grande atranco para
o festíval. En moitas ocasións a
Mostra rodeouse desta polémica
provocada póla indiferencia da
Xunta chocando cos intereses dos
organizadores da Mostra. Pero a inq uedanza cultural da asociación
puido máis que o desánimo.
É unha mostra de teatro cómico-festivo. Pero os organizadores avisan
de que non vaiamos a ela na precura
de botar gargalladas, sen máis sentido e máis profundización que o feito de rir. O sorriso neste caso pode
arrastrar ironía, comicidade, retranca, e mesmo feítos ben sérios e graves. O cómico non elimina a calidade nen as incursións vangardísticas.
Xosé Manuel Pazos, coordinador da
mostra, ubliña que "actualmente
no teatro galego trabállase excesivamente o teatro cómico quizáis preionados polo mercado". Pero ta-

mén di que a Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas naceu
nun mome_gto en que no teatro todo
eran laios e pranto. E naceu precisamente contra eso.
Unha compoñente engadida á
mostra este ano é que algunhas
das obras serán cenificadas en
- pubs de Cangas. Unha forma de
facer teatro-café, no que o contacto do público cos actores sexa
roáis estreito. Haberá teatro para
nenos, un xeito de motivar aos
roáis cativos de cara ao arte. Un
apartado da mostra é que a compañía Teatro do Morcego interpretará a mesma obra durante tres
días. Un ano roáis o teatro paseará
polas rúas da vita.•

O teatro que non
vemos ao longo do ano
A principal razón de ser dun festival de teatro é oferecer ao público
o que non pode ver o resto do ano.
Sair da monotonía. Facer un trinque de teatro que se alonxe da pro.gramación habitual. Pe fóra da Galiza estará a compañía "A quimera
de plástico" de Castela León interpretando un esperpento de Valle

Tres toneladas de callo~ para a festa de Salceda.de Casel~s
O mes de Agosto xa remata e
vanse queimando os últimos cartuchos coas festas de verán. As
festas gastronómicas van pechando un mes e abrindo Setembro en
concellos como A Lama ou Salceda de Caselas, na pro:víncia de
• Pontevedra. En A Lama celébrase
durante o 7, 8 e 9 de Setembro a
Festa do Viño de Pelete, que se
completará con comidas campestres, sardiñadas e pulpeiros, diversos xogos infantiles e unha verbena que pechará a festa o día 9.
En Salceda de Caselas vaise celebrar o próximo día 3 de setem-

bro a Festa dos Callos, que comezará ás dez e media da mañá
farase a apertura da festa. Os callos empezaranse a cociñar o sábado de.madrugada. Será un total
de 9.000 racións que se farán con
roáis de 3.000 kilos de callos.
Arredor da unha da madrugada
poderanse degustar tamén os primeiros callos da festa. No recinto
- da festa estarán instaladas unhas
casetas nas que haberá mostras
de viños da zona, dos traballos
feítos polas Mulleres Rurais de
Salceda, da Escola de ·Capacitación Agraria, de artesanía, de setas e champiñóns, etc. A música

tamén estará presente co grupo
Pentagrama. ·

Romaría, teatro e música
En Pedrafita d; Cebreiro (Lugo)
celebrarase os días 8, 9 e 10 de
Seternbro a Romaria do Cebreiro, unha celebración que é principalmente·de carácter relixioso. A
romaria, organizada pola Asociación de Amigos do . Camiño do
Cebreiro contará tani.én coa actuación de .distintos gr1:1pos folclóricos, como Xistra de Pedrafita ou Anxeliños de Becerreá, bandas de música, orquestas e unha

rnostra de bailes tradicionais.
O Barco de Valdeorras (Ourense) acolle do 8 ao 12 de Setembro unha Mostra de Teatro Cómico, que se inclúe na programación de festas do municipio. Pola
sua banda, Ribadavia contará o
próximo 7 de setembro coa actuación do grupo de música folk
Dhais, que se inclúe dentro das
actividades que están programadas dentro de Noites do Castelo,
que coincide tamén coa Festa da
Istoria. Do 7 ao 11 de Setembro
tamén se celebrarán na capital do
Ribeiro as Festas do Portal.+

O teatro galego estará representado polas compañías, Sarabela,
Chévere, Teatro do Noroeste, Teatro do Morcego e Migallas e Cirigaitas para os máis cativos. "O
teatro galego non ten nada que envidiar a nengun outro" din os organizadores da Mostra. Móstranse
seguros de que a activida~e teatral
galega sorprenderá ao público.
O programa conta con actividades
paralelas. "A carón do mar" é o título dunha exposición antolóxica
de Manuel Ballesteros. O aut.p r foi
un vigués afincado en Cangas que
sempre colaborou coa actividade
teatral desta vila. Presentarase, como ·todos os anos, un novo número
da Revista Galega ·de Teatro. O
Domingo 1O de Setembro, nun
xantar de clausura, concetlerase un
prémio ao labor teatral. O ano pasado levárono as salas alternativas.
Tamén haberá unha mención ao
deslabor teatral. Di a Comisión Organizadora que quixera non ter que
darllo a ninguén. Ao mesmo tempo
critica, sen decir nomes, empresas
que non quixeron colaborar. E engade que "moitas institucións rechazan colaborar co teatro pero
non dubidan á hora de patrocinar ·
acontecementos deportivos".•
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O trinque

Úonvocatórias
Prémio Álvaro
Cunqueiro de narrativa
Os concellos de Vigo e Mondoñedo
convocan o terceiro prémio de narrativa
Álvaro Cunqueiro, dotado . con
2.000.000 pta. Cada autor pode remesar
tantas novelas ou relatos curtos, como
lle praza, sempre que sexan inéditas e
orixinais. Para concorrer hai que apresentar sete cópias (mecanografadas a
dobre espazo e por unha soa cara), baixo lema ou seudónimo, antes do 16 de
Outubro de 1995, na Concelleria de
Cultura de Mondoñedo: General Francó, 31. 27740 Mondoñedo. O autor premiado conservará a propriedade do libro, anque os dereitos referidos á primeira edición van incluídos no importe
do prémio. Maior inforación no Concello de Mondoñedo: (982) 52 1 L 02.

Galicia en foco
O Clube de Prensa de Ferro! convoca
o sexto certame de _fotografia Galicia
en foco, aberto a fotoxornalistas que
residan ou traballen habtualmente na
Galiza. Cada participante pode enviar
un máximo de tres fotos (branco e negro ou cor) en formáto l 3x 18 ou día.positiva, feitas entre o 1 de Xullo de
1994 e o 30 de Xuño de 1995 . As
obras han de chegar ao antes do 15 de
Setembro ao Clube de Prensa de Fe~
rrol (Apartado de Correos 283). Maior
información na Concellalia de Cultura
de Ferro!: (981) 33 67 OO.

Roteiro polos Aneares

Ambiente do 26 ao 29 de Outubro nos
multicines do Centre Bamasud (Barcelona). O festival abranxe categoría
profisional e amateur, que contemplan
os apartados d~ corto (vídeo clips, publicidade) e mediametraxe (reportaxes,
documentais). Os traballos deberán tratar o meio natural , ecolóxico, humanitário, cb fin de sensibilizar, informar,
educar ou facer divulgación científica.
O certame contará con outras actividades da man de ONGs e cadeas de TV
convidadas, ·a maiores das proxeccións
(abertas e en pantalla xigante) de todas ·
as fitas inscritas no concurso e as que pa
ticiparon no Ecovisión Argentina. Poden participar todos os que non o teñan
feíto na primeira edición, con traballos
realizados a partir do 1 de Xaneiro de
1994 sempre con soporte video (Pal) en
VHS, S· VHS, U MATIC ou Betacam.
A inscrición é gratuita e fica aberta até o
30 de Setembro de 1995, no: Il Festival
Iberoamericano de Cine y Video del
Medio Ambiente. Barnasud. Progrés,
69. 08850 Gava. Barcelona. Catalunya.
As obras enviadas por C01Teo han chegar claramente identificadas (título da
obra, duración, categoria, nome do realizador ou produtor, enderezo, teléfono),
e coa inscrición "Material para fins culturais sen valor comercial", ao: Ajuntament de Gava. Salvador -Lluch, 22.
08850 Gava. Barcelona. Maior información no (93) 638 28 43/665 57 55.

Certame de pintura
en Alcazar de San Juan

Será os dias 15, 16 e 17 de Setembro or- ganizado pola Cooperativa de Educación Ambiental (CEM). A excursión
que vai dirixida a maiores de 18 anos,
aloxarase en albergues e visitará Návia
de Suarna, Piornedo e Tres Bispos, e
contará con ampla información ambiental. A inscripción fica aberta até o 12
de Setembro no CEM: Laracha, 10 soto. A Coruña. (981) 26 56 40.

O Concello de Alcázar de Sañ Juan
(Ciudad Real) convoca a XLII
Exposi<;ión Estatal de Pintura cun
primeiro prémio de un millón de pta.,
e un segundo de 500.000 pta. Os cadros, un máximo de 2 por participante, teñen que chegar do 11 ao 26 de
Setembro á Casa Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan: Goya, l.
13600 Alcázar de San Juan. Telefonos (926) 54 07 07 / 54 06 61.

Escolas de verao

Xornádas do ensino

A Federa~áo Galega de Movimentos
de Reforma Pedagógica (MRP), na
que traballan a Associa~áo Pedagógica Jornadas do Ensino da Galiza e
Portugal, a Associa~áo Sócio-Pedagógica Galaico-Portuguesa, e a Universidade Popular-Escota de Veráo
de Corcubiom, organiza cinco escotas
de vran dirixidas á educación infantil,
primária e secundária. Serán en Ferrol
(XI Escala de Veráo de Ferro!, do 11
· ao 15 de Setembro), Verin (/J Escala
de veráo das Áreas artísticas, do 18 ao
30 de Setembro), Corcubión (VIII Escala de veráo de Corcubión, do 18 ao
23 de Setembro), e en Neria (VII/ Escala de Veráo da Comarca de Néria,
do 25 ao 30 de Setembro). As matrítulas van desde ás 10.000 ás 7.000 pta.,
con descontos para estudantes e parados. Maior información na Federai;ao
Galega de MRP: Apartado 447. 32080
Ourense. Teléfono (988) 24 81 41.

Cinema e vídeo
do meio ambiente
A Asociación Ami~s de la Imatge, organiza o segundo Festival Iberoamericano de Cinerna e Vídeo do Méio

A Asociación Sócio-Pedagóxica Galega x·unto co a Federación do Ensino da CIG teñen previsto realizar as
XIX Xornadas do Ensino do 19 ao 22
de Setembro no Instituto Santo Tomé
de Vigo. Para esta edición organizaron
un total de dez obradoiros impartidos
·por Luis Bará (Texto e imaxe. f!.a Ungua), Luis Obelleiro, Bieito Alonso,
Francisco Carballo e Pepe Carreiro
(os catro na Aula de História de Caliza) Luis M. Pérez González (Obradoiro de actividades meioambientais)
Xosefa Barreiro Garcia (Teatro) Xosé Valterra Pérez (A etnografía como
recurso na educación ambiental), An
tonio Piñeiro Dominguez (Outro xeito de traballar en De. Física), Uxia
Senlle (Música), Alfredo Garcia Pinal (Audiovisuais), Fernando Poi
Trigo (Informática) e Xurxo Pérez
Pintos (Paseos pedagóxicos). A matrícula para as Xomadas de Vigo (5.000
pta., 3.000 parados e estudantes, e
1.500 sócios da ASPG ou afiliados da
CIG) pódese formalizar até o 15 de
Setembro nos locais da CIG : Gregório
Espino, 47-entlechán. (986) 37 17 OO.
Tamén hai escota· de verán no mes de
Setembro en Pontevedra (do 11 ao

15, teléfono 986 - 85 29 50 ), A Coruña (do 11 ao 15, teléfono 981-27 82
59), Santiago (do 18 ao 22, 981-57 58
43), Ferrol (do 1-9 ao 23 981 -35 87
50), Ourense (do 18 ao 22, 988-23 31
34), Riveira (do 25 ao 28, 981-87 36
54), Burela do 27 ao 29, 982-58 18
61), Verin (25 ao 28, 982-41·1013) e
Lugo (do 11ao15, 982-22 58 12)

Prémio de
narracións xuvenis
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio
da Fundación Caixa Galicia convoca
o IX Prémio de Narracións Xuvenis
Rua Nova, dotado con dous primeiros
prémios de 250.000 pta. O concurso
está aberto. a todos os xoves que non
teñan feitos os 18 anos o dia 1 de
Abril de 1996, e apresenten traballos
(por cuadriplicado e cos dados persoais: nome, enderezo, teléfono e fotocópia do DNI oú do libro de família)
dunha extensión mínima de 25 e máxima de 125 fó 1ios mecanografados a
dobre espazo. Hai que entregar antes
do 1 de Marzo de 1996 na Biblioteca
Nova. 33 (Rua Nova, 33-22. 15705
Santiago. Apartado de Correos 637.
15780 Santiago), ou en calquer das
oficinas de Obras sociais de Caixa Galícia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferro] e Santiago. Ademais da dotación económica, os dous
primeiros prémios, conlevan a publicación do texto. Haberá tamen dous
accesits con direito a publicación.

Prémios Merlín e Xerais
Edicións Xerais convoca a décima edición do prémio.Merlin de literatura infantil, dotado con 750.000 pta.,~ a décimo segunda de novela cun prémio
de 1.500.000 pta. Poden concorrer textos inéditos e orixinais, sempre escritos en normativa oficial. Para participar hai que remesar 6 cópias en tamaño fól io ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do 1O de
Setembro de 1995, e baixo plica, a:
Edicións Xerais de Galicia. Doutor
Marañón, 12. 36211 Vigo. A editorial
resérvase o direito de edición da obra
premiada en todas as línguas do Estado, ademais os primeiros 5.000 exemplares vendidos estarán libres de direitos de autor. Máis información no
(986) 29 6116 . .·

Prémio de poesi.a
Espiral Máior
Edicións Espiral Maior convoca a
sexta edición do seu certame de poesia, con un únü::o prémio sen contia
económica que consiste na publicación da obra dentro da colección Espiral Maior de Poesia. Poden concursar
autores e autoras menores de 35 anos,
sempre que non teñan publicado nengun libro a título individual. Os traballos terán un mínimo de 400 versos e
·apresentaranse por triplicado, mecanografados a dobre espazo e baixo
plica sen remite, e co título da obra
acompañado dun lema identificativo.
As obras deben de se enviar antes do
30 de Setembro, a Edicións Espiral
Maior Apartado 192. 15080 A Coruña. Calquer dúbida ha ser atendida no
(981) 22 85 80.•
.

Cinema
Guantanainera é a nova
película de Tomás
Gutiéffez Alea, tras o
éxito de Fresa e chiculate.

Con elenco de actores
semellante -Perug-0tTia
entre outros- faise unha
crítica ·en clave de sátira
dos absurdos da
burocrácia. +

Anúncios de balde
• Regalo cadelinhos recem nados a
finais de Julho. Interesados chamar ás '
10-12 a.m. ao 56 17 58 de Compostela. Perguntade por Inma ou Belein.

mulleres interesados na música
tradicional e popular étnica para formar un grupo músico vocal. (981) 66
1O 11, de 19 a 24 h.

• Véndese Seat 131 con pouco uso
(máis extras, con lTV) e prezo a convir. (986) 23 20 46, Miguel.

•Véndese caravana seminova de 27
m2 • (986) 48 75 78.

• Oferécese servicio de remodelación de vivendas e locais (pintura, deseño de interiores, decoración carpinteria, etc). Chamar por Williams e Jorge, no (986) 41 82 94.
• Busco persoa que entenda de
Relatividade Xeral, ou no seu defecto
un traballo sobre o tema. Perguntade
por Tónio no (986) 25 36 18.
• Agasallo michiños, ainda moi novos, espilidos, limpísimos. Machos ou
fémias. Perguntar por Daniel n.o (986)
36 33 75.
•Vendo terreo de 600 m 2 a rente da
estrada en Reboreda (Redondela).
Chamar ao teléfono (986) 26 22 71.
• Vendo Peugeot 205 direitamente,
160.000 ptas. Teléfono (986) 46 06
12. Aténdese de 4 a 5 da tarde.

• Véndese solar en Sampaio (Vigo).
1000 m2 • (986) 48 75 78.
• Coido nenos, persoas maiores e
enfermos polas mañás. Teléfono
(986) 29 52 79. Preguntar por Begoña
Vigo.
• Gralha N~ 7: boletim cultural. Aumenta o número de páxina . ot1c1as.
Negu Corriak. Selei~om Galega. Timor Leste. Lexicografando. Janela da
língua ... Envio gratuíto. Apartado 678
32080 Ourense.

• Están tolos estes espanhoisa !, di
Obelix, narnentras os manda devolta,
arrodeado das bandeira dos paíse
celtas. Todo iso en camisolas a toda
cór. Pedidos por xiro postal de 1.200
pta. a Viaxes Céltigas: Apartado
1.364. 15007 A-Corunha.
• Véndese estantería artesana dé
210x240 cm., con seis andei inclinados e un liso. Jdeal para expor cómics ou revistas en calquer quío que
ou libraria ampla. Prezo a negociar.
Chamar en horas de oficina ao (986)
22 69 76.

• Per levar a Galiza en liberdade ao
ensino fui privado dos direitos
fundamentais e expulso do trabalho.
Lutando pela readmissao estou em
processo judiciário desde Novembro
de 1994. Nao recebi calquer ordenado
ou subsídio de desemprego. Necessito
com urgéncia da tua solidariedade. Jesus Peres Bieites. Fundo de Solidariedade nas contas: 2091 0500 16 30000
81644 da Caixa Gatiza, e 834
023957200 da Caixa Geral de Depósitos de Valen~a do Minho.

Levada, casa de labranza na beira do Miño, a 1O km. de Portugal.
45.000 m2 de cultivo biolóxico e bosque mesto. Duas piscinas, cabalos e un
amplo programa de actividades (corredoirismo, pesca etc). Reservas e información no (986) 66 64 13 ou 66 63 33.

• Impárt~nse clases de percusión
afro-cubuna e bateria. Profesor nativ.o de Cuba. Chamar ao (986) 27 93
42, de 1Oa 13 h.

• Véndense canciños fox terrier de
pelo duro, con certificado anitário.
Teléfono (981) 36 07 61. Chamar de
11,30 a 14,30, perguntar por Alité.

• Dou aulas particulares de portugues em Vigo. Perguntar por Suso no
(986) 27 13 96.

• Oferécese pintor para piso , portais, reixas, etc.Tamén limpo fincas.
Chamar ao 47 17 03 .

• Quixera falar con calquer persoa
que teña feíta tesina ou tese de doutoramento sobre o nacionalismo galego. (986) 37 12 72 ou 41 45 62.

• Administrativo (Técnico Especialisb en Xestión Informática de Empresa). Busco traballo na provincia de
Pontevedra. Teléfono 55 45 70 e 55
13 63, perguntar por Xoán Carlos.

• Búscase mestre de zanfoña e se
agradece o envio de calquer tipo de
documentación sobre o instrumento.
Escreber a Carlos Rúbio. Rua Real,
109-baixo. Ferro!.
• Queremos contactar con homes e

•A

• A Asociación Cultural Eira Vella
~gradece o envío de pegatinas de calquer tema (política, indica! ecoloxi ta, língua ... ) preferentemente relacionados coa Gal iza. Apartado de Correo
107, Betanzos. •

Re1acións

O escudo de Galiza,
deseñado por Cástelao,
agora en insígnia.
¿olicita a cantidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo.

Envía o importe total en selos de correos
P.V. P. 200 PTA UNIDADE

• Teño 30 anos, e gostariame coñecer xente nova para compartir vivén. cias. Non soporto os convencionalismos, a hipocresia nen os misticismos.
Desexo aprender cousas novas. (981)
22 78 84. A Coruña.

• Chámome Janetsy Herrero Lago,
teño 11 anos e gústame moito ·a música
e o baile e estou estudando para ver se
chego a ser unha boa bailarina, tamén
gosto da praia, o cinema, colecciono revistas e postais. Gostariame receber
moitas cartas, eu prometo contestalas
todas. Unha aperta desde Cuba. O meu
enderezo é: Vega #213 bajas, entre Tamarindo y Vía Blanca. Cerro. Zona
Postal 20. 12000 Ciudad Habana. Cuba.

• Gostaria manter correspondéncia
con mulleres de 18 anos en diante,
coa intención de estabelecer relacións de amizade. Teño 27 anos e son
presa polo caos social e a miña xustificada insurrección ante un sistema social e carcerário inxusto e cruel. Prometo contestarvos. Saudos libertários e
revolucionários. Escreber a Enrique
del Valle González. Ctra. de Madrid,
km. 8, C.P. Jaén II. Jaén.

• Son unha rapaza cubana de 11
anos, chámome Jany Lago Moreno,
gústame moito a música e a natación.
Desexaria facer amigos por carta. Escreber a: Flores 127, entre Agua Dulce y
Serafine. Ciudad Habana 12000. Cuba.

• Óscar Garda Lago, preso no cárcel de Puerto 1, desexa manter correspondéncia con mulleres maiores
de 18 anos para aliviar o seu encérro e
estabelecer auténticas relacións de
amizade. C.P. Puerto de Santa Maria.
Puerto J. Apa11ado 555 de Cádiz.

• Chámome Idalmy BeUo Valdés,
teño 28 anos e son licenciada en educación especial. Gosto da praia, ler,
cartearme con amigos, escoitar música
e do teatro. Desexo intercambiar correspondéncia: Apartado 3.110 . zona
Postal Nº 3. 10300 C. Habana. Cuba.•

axenda
Exposi~üóns

Es pello
do interior en Vigo
Até o 24 de Setembro no Centro cultural Caixavigo. O Centro Galego de Arte
Contemporánea xuntou na mostra Espello do interi'or, obra de tres xeneracións
de pintores e escultores vencellados a
Ourense. O percorrido comeza polas
primeiras vangardas do século representadas por catro escultores Parada Jus. tel, Fernández Mazas, Luis Trabazo e
Prego de Oliver, amais do escultor Antonio Failde, todos xa finados. Nun segundo grupo agrupan cadros recentes de
Conde Corbal, Virxilio, Antonio Quesada, Enrique Ortiz (gravados), Xosé
Luís de Dios, Anxel Huete, Vidal Souto, e as esculturas de Arturo Baltar,
Buciños e Xosé Cid. Unha terceira série comprende os máis novos: os pintores Xesús Vázquez, Alexandro, Baldomero Moreiras, Miguel Mosquera,
Figueiras, Ana Lorenzo, Xesus Carballido, González Villar (adicado ao
gravado), e os escultores Borrajo, Cochorro, Ramón Conde, Basallo, Oro
Claro e Bouzas. Horário: de Luns a
Venres de 18,30 a 21,30 h., Sábados
abre á mañá de 12 a 14 h. A panir do 15
de Setembro Domingos e festivos terán
o mesmo horário que os Sábados.

Rafael Dieste ou a
palabra como promesa
Ña sala de mostras temporais do Museu Carlos Maside (Sada). Exposición
de material gráfico, bibliográfico e documental realizada polo Grupo de Traballo do LB. Rafael Dieste, éoa participación de Uxío Bobillo, Matilde de
Cal, María Victoria Encinar, Rosário
Martínez e Francisco Mato.

Páxinas coordenodas por

IAGO LUCA
1

Laborábeis de 11,30 a 14,30 e de 18 a
21,30 h., Sábados, Domingos e feira-.
dos só de mañá.

Arredor da pedra
Escultura na Casa da Cultura de Cerdedo. Até o 28 de Agosto.

Deza/sete artistas
Obra de criadores da comarca do Deza. Até o 31 de Agosto na Casa da
Cultura de Santa Comba.

Maria Rincón Filhol
Expón até o 31 de Agosto na Casa da
Cultura de Cangas.

Giovanni Anselmo

Novos valores 95

Méndez Núñez
e o seu entorno
Retratos fotográficos de pequeno formato, na ·sua maioria procedentes do.s
fundos do Museu de Pontevedra, sobre
a família de José Méndez e Tomasa
Núñez, asentados en Pontevedra con.tra 1831. A mostra oferece un achegamento á época a meio dos retratos da
família e o entorno, ademais dunha
particular atencion a un dos fillos,
Casto Méndez N úñez, comandante da
derrotada Frota Española do Pacífico.
Até o 3 de Setembro na sala de Caja
Madrid en Pontevedra, de Luns a .Sábados de 12 a 14 e de 19 a 22 h., Domingos e feirados só de mañá

Mostra retrospectiva no Centro Galego
de Arte Contemporánea (Santiago) . Retardaron o peche até o 17 de Setembro.
Abre laborábeis de 11 a 20 h., agás Luns
que pecha; e Domingos de 11a14 h.

Arpap Szenes nas
coleccións portuguesas

Galiza nas orixés
dunha cultura

Signos e milagres

Variado material arqueolóxico na Reitoral de Santo André de Camporredondo (Ribadávia).

Robert Doisneau
Fotografias, até o 13 de Seten:ibro na
Kiosko Alfonso da Coruña. ·

Laura Lombardi
Pinturas sobre madeira, na Agrupación Cultural Auriense (Praza do Correxidor. Ourense).

Mostra aberta no Pazo Provincial de
Pontevedra.

O Centro Calego da Arte Contemporánea, de Santiago organiza até· o 20 .
de Outubro a exposición Signos·e milagres. Coprodución do CGAC e a
Kunsthaus de Zurich e pretende confrontar a tradición representada por
Niko Pirosmani, artista do século
XIX, coa con temporaneidade a través ·da obra de 23 artistas intemacionais e nacionais. O horario de visita é
de Martes a Sábado de 11 da mañá a
8 da tarde, e os Domingos e festivos
até as 14 h.•

Do tardogótico
ao manierismo
Respiro de Gíovanni Anselmo.

Teatro
O Centro Recreativo Cultural Xiria
organiza a Xll Mostra Internacional de
Teatro Cómico e Festivo de Cangas,
do 2 ao 1Ode Setembro con actuacións
en vários locai da vita. Teatro do
Morcego abre o fe tival co programa
Off moslra, catro representacións da
com~dia de Ever M. Blanchet Os ¡játios da memóriá , o Domingo 3 ás
22,30 h. no auditório da Casa da cultura, e Luns 4, Martes 5 e Mércores 6
ás 8 do serán no mesmo local. Tamén
hai unhs série representacións no cine
Galáxias ás 10,30 da noite, do Luns 4
ao Domingo 1o: Sarabela Teatro, o
Luns 4, con Cama dous por dous para
dous de Sergi..Beldel; os casteláns La
Quimera de Plástico, o Martes 5, con

Quinzena
cultural cubana
no Porto e Lisboa
Do 9 ao 24 de Setembro no Centro Cultural Belém (CCB) de lisboa (07-351-1301 96 06), e no Coliseu do Porto (07351-2-31 91 36). Unha verdadeira embaixada da danza e da música de Cuba,
con formacións oruquestrais, grupos vocais, duos e bailarins. Salsa, bolero, chacha-cha, música étnica e folclore tradicional. Algunhas actuacións: De Santiago a !.A Habana, o día 9 no CCB para
abrir a Qui1IZena (o dia 11 no Coliseu
do Porto) con toda a diversidade de estilos que se poden atopar na Illa, vai das
Confluencia
trovas intimistas polo
á exhuberáncia da música de Havana con
Manolito Simonet e a sua. grande orquestra, pasando pola tradicional rumba.
Toda a riqueza da múscia cubana. Noche
azul (o día 12 no CCB, odia 15 no Coliseu do Porto) dez grupos e cantantes interpretan pezas do compositor Ernesto
Lecuona a primeira parte da noite, que
logo completan cunha escqlrna dos boleros máis populares.' Grupo Síntesis e

Duo

Grupo Ache de MercediJas Valdés (o

O Salón de Mostras do Conservatório
de Viveiro garda unha mostra-homenaxe á pintora surrealista da vila finada o
Outubro pasado. Comprende ao redor
de 50 obras, entre 'esculturas, pinturas,
gravados e fotografias, de artistas da
Mariña. O Seminário Terras de Viveiro, foi o encargado da organización.

Mo tra internacional
de Cangas

27

O Teatro Principal de Pontevedra está a
expoñer as obras apresentadas ao certame da Deputación Novos valores 95.

Homenaxe
a Maruxa Mallo

A berta até o 1O de Setembro na Fundación Barrié de la Maia (A Coruña).

DE AGOSTO DE 1995

Portugal ·

Humor
e terceiro mundo
A Casa da Xuventude de Chantada
amosa unha escolma de viñetas sobre
o terceiro mundo.

ANOSA TERRA
N~689 -31

Los cuernos de Don Friolera de Vallelnclán; Chévere escenifica o Mércores 6, Annus Horribilis de Pepe Sendón; o Xoves 7 os ingleses Rhythm
Doctors apresentan o seu espectáculo
de humor e música Crazy hiippening
scenes by appointment; a compañia .arxentina de Ana Acosta interpreta o
Venres 8, Como se rellena un bikini
salvaje de Miguel Falabella; e o Sábado 9 o grupo andaluz Teatro Arena
oferece El color del agua. de Maxi Rodríguez. Amais a Mostra conta con Teatro do Noroeste e o Centro Dramático de Viana (Portugal) para duas actuacións: Auto das cortes da morte un
espectáculo de rua e pirotécnia o Sábado 9 ás 12,30 da noite no Paseo Marítimo; e a obra de García Lorca Arrwr de
Perlimplin con Belisa no seu .xardin, o
Domingo. 10 ás 10,30 da noite no cine

Galáxias. O programa ven completado
polo espectáculo para cativos Canta
connosco de Migallas e cirigaitas (o
Venres 8 ás 8 do serán no Eirado .do
Costal), e unha sesión de café-teatro
da man da compañia portuguesa
Art'lmagem que apresenta O Canário
morreu o Venres 8 ás 12,30 da noite
no pub Komplot. (Máis información na
páxina 25)

Viaxe e fin
de Don Frontán
O Centro. Dramático Galego escenifica
Viaxe e fin de Don Frontán de Rafael
Dieste. Até o 3 de Setembro de Mércores a Oomingo, ás 11 da noite, no
vello cemitério de San Domingos de
Bonaval (Santiago). Información e reservas no (981) 58 15 72.+

Música
· Heré~eiros
da Crus
O "único grupo rock que canta con
gheada", actua o Venres 1 ás
11,30 da noite no bar A Pedra (estrada de Bembrive 134, Vigo).

Victor Manuel
e Pablo Milanés
Actuan o Venres 1 de Setembro ás 1O da noite no Coliseum da Coruña. Venda de
entradas ( 1.800 pta.) no

Centro Catro Cal)liños.

Los tradicionales
de Carlos Puebla
Música cubana o Yenres l ás 11 da
noite na Praza de Benidorm de Cangas.

Xeque Mate
e Alecrin
Os dous grupos galegos de folk actuan
este Xoves, 31 de Agosto, na Praza
Maior de Ourense. •

día 13 no CCB, os días 16 e 22 no Coliseo do ~orto, pero só co Grupo Sintesis), o grupo de Merceditas Valdés aporta a vertente máis tradicional da música
· cubana, ao tempo que o Grupo Síntesis
afonda nunha evolución cara o etnorock. l.A noche de los orisha.s, (o día 14
no CCB, e o 21 no Coliseu do Porto),
adicada ás raíces negras da cultura cubana, danzas dos escravos na forma máis
orixinal, as composicións que veñen directamente da tracidión africana e a sua
evolución posterior. De Man{Jlito Simonet a Mario Romeu (o dia 16 no CCB e
o 14 no Coliseu do Porto), iste espectáculo apresenta duas das orquestras salseras máis famosas de Cuba, o septeto de
Mario Romeu, e a orquestra de Manolito
Simonet. Duo conjlrumcia e Danzas del
Caribe, (o 19 en Lisboa, o 12 só Danzas
del Caribe no Coiseu), ·o duo de guitarras de Eduardo Manin e Walfrido Domínguez, actua xunto a compañia do coreógrafo Eduardo Rivero. Grandes boleros de oro, o día 20 no Centro Belem e o
dia 18 no Coliseu do Porto. Calor cubano, festa salsera no estilo Havana (o
21 en CCB, e o 19 no Coliseu do Porto). Del son a la Salsa,.(o 22 en Lisboa)
dez formacións orquestrais e vocais,
amais ,dos bailarins xuntanse para apre"
sentar unha escolrna dos ritmos cubanos
máis nomeados. Fiesta Habanera (os
días 23 e 24 en Lisboa, e o 26 no Col~
seu do Porto), a festa de peche da Quinzena, conta nunha primeira parte coa presenza ·de todos os intérpretes individuais
das actuacións anteriores, a segunda parte ven animada por Manolito Ramonet.
A Quinzena cultural Cubana tamén oferece unha série de mostras rio Grande auditório do Centro Belem: Últimas tendéncias das Artes Plásticas em Cuba,
Novíssimas tendencias fotográficas e
unha expo-venda de artesanato local. A
organización artella amais un programa

de Ac~oes pedagógicas dirixidas a todos
os níveis de ensino, pódese peder a inscrición no (07-351-1-301 96 06, extensión 31 05).

Ex osicións
EN LISBOA:

Pintura portuguesa contemporánea
até o 31 de Agosto na galería do Penta
Hotel. Ten obra de António Carmo, Artur Bual, Gracinda Candeias, Hilário
Teixeira Lopes, Joao Chichorro,
Luís-José de Vasconcelos e Maluda entre outros. Antero de Quental, vida e
obra, unha iniciativa da Cámara Municipal de Lisboa co gallo do primeiro
centenário da morte de Antero de Quental. A mostra está á disposidon das escolas do ensino básico e secundário.
As entidades que desexen solicitar a exposición deben chamar a Divisa.o de Património Cultural: Palácio dos Coruchéus. Rua Albeno de Oliveira. 1700
Lisboa. Teléfono (07351-1-793 64 59).
Rafael Canogar, pintura e obra gráfica,
até o 20 de Setembro na sala Afinsa
· (07-351-1-888 17 50). Lúis Barragán
exposición antolóXJca centrada ao Xedor
de 18 proxectos do arquitecto mexicano.
Conta con orixinais e obx.ectos persoais
relacionados co seu trabalki. Aberta até
o 30 de .Setembro no Centro Cultural
Belém (07-35i- 1-301 96 06). Artes revisitée par la photografie, 50 fotografias das coleccións do Musée Réattu en
Arles. Até o 15 de Setembro no Instituto
Franco Portugués (07-351-1 311 14 21).
Arte da Argentina 1920-1994, até Setembro no Centro Cultural. Belém
(07-351-1-301 96 06). Amostra chega
de Oxford (o comisário é David Eliott,
director do Museu de Arte Moderna de
Oxford) acompañada dun excelente catálogo carg(!do dé ensaios sobre movimentos e persoeiros, ademais de infomación histórica dun país asoballado por
conservadorismos e ditaduras. O obxecto principal é mostrar obra de arxentinos
do interior, non da diáspora, fillos de
emigrantes en moitos casos. Comprende
pinturas de Xul Solar (1887-1963) inventor de palabras, seres e letras novas.
Kandinsky e Klee estrán presentes no
seu trabal lo. 'António Bemi ( 1905-1981 ),
pintor surrealista de Brande influéncia
na Arxentina deste século. Raquel Soler
(1902-1988), que participa con pinturas
dunha série contra a Guerra civil espa· ñola, entre outros moitos. Salvando as
tendéncias dos anos 40, trátase de traballos testemuñais da realidade social. Arte
apaixoada con implicación política. 50
anos do final da 11 Grande guerra, até
o 31 de Agosto no Museu República~Re
sistencia (07-3511-774 24 02). Santo
António, ou o Santo do Meninho Jesus
en duas mostras comemorativas do oitavo centenário. Santo António, arte e história, no Museu Nacional de Arte Antiga (07-351-1-396 41 51), e Sarito Antó
nio, devof;iio e festa no Museu de Arte
Popular. O Museu Antoniano aproveita
a ocasión para reabrir as mostras O culto

antoniano, Santo Antoninho, e Santo solistical. E para rematar no Convento Palácio de Mafra expoñen. Santo António,
tradifao erudita e imaginário popular.
A idade do bronze em Portugal, até
Decembro no Museu Nacional de Arqueología (07351~1-362 00 06). Um
gosto privado Um olhar público, doacións ao Museu Nacional de Arqueología, até Dezembro (07-351-1-362 00
00). Do neohtico ao último imperador.

A perspectiva dun coleccionad-qr de Macau. Até Setembro no Palácio 'Nacional
de Queluz (07-351-1-435 0039).+
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TRES EN RAIA

Detnocrácia
.
sen virus
• G. LUCA DE TENA

s granadas do exército croata sobre
a caravana de famílias sérbias que
uxian da Craxina provocaron unha
matanza que non ten direito a aparecer en
televisión. Habia cámaras, xornalistas e
avións da ONU que viran os remarques
familiares saltar en cachizas. o que non
hai é ganas de converter aquel espanto en
información.

(

Os disparos de baterias sérbias sobre Saraievo son a mesma guerra e o mesmo
crime que o bombardeo dos carromatos
sérbios, coa diferéncia de que os consideran notícia. Poida que teñamos nestes
dous critérios de información unha única
forma de censurar e quen sabe se o anúncio desa posición occidental sobre a guerra dos Balcáns, pala que tanto se clama
desde hai catro anos.

L

A designación de bispos ten un marcado carácter poÜtico.

A. IGLESIAS

A reclam~ción de Arzallus dun bispo basca para Bilbao provoca as bulras do PP

1

(

Fraga e Rou~o pronu'nciáronse hai un ano
por un arcebispo galego para. Compostela
• XAN CARBALLA

Despois de pasado un ano da marcha de
Santiago de António Rauco, a praza de titular do arcebispado de Compostela segue .
sen ser cuberta. O nomeamento, que pode
ser postergado ainda uns meses, ponse de
actualidade toda vez que unhas prudentes
declaracións de Xabier Arzallus, advertindo
da necesidade de nomear un bispo basca,
fosen respostadas desde diferentes ámbitos homologándoas ao "intervencionismo
franquista" e a "señardade dos tempos en
que se cqnfundian lgrexa e Estado".

da Xunta tomaron partido, en Agosto
de 1994, a prol dun arcebispo galega
ninguén pensou que fose un desatino.
Todo o máis, un ·percorrido pola.história
da lgrexa no naso país, non deixaba de
sinalalo como unha necesária correc ción histórica. A desgaleguización da
lgrexa e a utilización dos nomeamentos
como par.te dunha política imperialista
asenta na história profundamente . No
1994 Xosé -Chao Rego lembraba como
entre 1530 e 1830 só houbo na Galiza
quince bispos galegas repartidos nas
cinco diócecese: un por diócese e século.

riódico, "deixa Rauco unha igrexa que el
pr-eferia denominar asepticamente como
lgrexa da_Galiza".
·
De feito xa non só é o retraso no proceso de incul~uración e mergullamento no
galego, cun 70% das misas celebradas
en castelán, senón a preséncia de elementos obxectivos de castelanización,
reflexados no dado de que máis da metade dos directores dos centros de ensirio relixioso existentes na Galiza son de
orixe foránea.

O prom.lnciamento de Fraga .e Rauco era
O pronunciamento do lider do PNV, un
sobretodo unha declaración para a galepartido que pertence xunto á UDC dé Duria, que non está de máis lembrar na altuO próprio balance de Rouco ao fina~ do
rán i Lleida e o PP, á Internacional Deseu mandado de case doce anos, non rra de que as propostas de Roma podan
mocristiana, non ·foi senón unha adveroferecia un panorama moi falagador soestar a piques de pechar un mapa epi~
téncia contra os intentos do núncio Ta- · bre a galeguización da mensaxe cristiá.
copal que pr:epara ·a chegada do Partido
gliaferri, alineado cos sectores máis inComo informaba naquela altura este pePopular á Moncloa. •
mobilistas da Xerarquia, e persegui~ dar
un toque de atención que evite que na
r-----------------------------~-------------------------------,
l
lgrexa basca ~erda peso a pastoral do
bispo Setién, máis próxima da sensibilidade social e da realidade de Euskadi.

En que vai consistir o pensamento correcto do Norte sobre o desastre da
fronteira adriática? Pblos trazos nerviosos que pintan sobre lugoslávia alguns
sinalados pintores da nova orde mundial, o culpábel da película será un
monstro con cabeza COf!1unista e corpo
nacionalista.

Cabeza sérbia na que recoñecen apresuradamente pelaxe bermello, un resto do
mesmo proxecto comunista contra o que
inventaran a Entente, a OTAN e a deméncia nuclear. Non importa que S/obo fose
durante catro anos aliado de Franceses e
Norteamericanos. S/obo é agora Slobodan Milosevic e ten que safarse como poida desas prumas.
Corpo que os Cruzados de Occidente
ven contaminado polo virus nacionalista.
Acaso non é esta clasificación políticoepidemiolóxica a mesma que nos quixo
salvar por moitos anos do contáxio das
ideas, sobre todo se eran de esquerdas?
O monstro xa ten a cabeza· ben apaleada
pero lle queda o carpo nacionalista. O novo pensamento correcto consiste no mesmo que buscaba o vello pensamento correcto : evitar: que ninguén se organice
arreciar dur:iha idea de clase ou de nación.
Como di un destes novas fundamentalistas da posición occidental, fumigador
que leva a Onésimo Redondo no sobaco, "houbo un país iugoslavo enfermo
de virus nacionalistas que ho comezo se
manifestaban coma democráticos".
Po! certo, non era Franco o que queria
un ha democrácia sen virus?+

Unha história de ·castelanización

Ainda que o siléncio foi a tónica desde a
lgrexa, coincidiu no tempo unha declara-·
ción .do bispo de Tarragona, Antoni Deig,
que declarou na Uñiv~rsidade de Prades
(Cataluña Norte) que "o catalán debe ser
a língua da igrexa en Cataluña". Deig · xa
propuxera neste mesmo marco a criación
, dunha Conferéncia Episcopal Catalana, o
que causa alarma en sectores nacionalistas españois, tamén alporizados coas declaracións de Arzallus.
·
A reacción de Aznar, que botou unha gargallada como resposta ás declaracións do
presidente do PNV, e se aliñou coa portada do ABC ("Arzallus c:mfróntase a.o Papa"), fixo que lñaqui Anasagasti declarase "ouvilo deume espanto. Co PP, hoxe
·por hoxe, non se pode ir nen .a misa".

Un arcebispo galego
_Cando o próprio Rauco e o presidente

Castelao no Sempre en Galiza ten
feito abondosas referéncias ao proceso de submetimento "espiritual e disciplinário a Valladolid". O político galega era categórico "con ser tan-ruin o
império politice de Castela sobar de
Galiza, consideramos piar o seu império relixioso. A catolicidade da raiña
Isabel foi a ganzua con que Castela
entrou a furto en Galiza, somentendo
á nosa Eirexa á sua tutela e impóndonos, dende o altar, a língua, a cultura
a intransixéncla e o fanatismo dos
casteláns".
No libro manuscrito Noticias tlel Obispado de .Ore.nse para ihstruccion de Jos
nuevos Obispos, (1654) podian lerse
adverténcias desta caste, "o alcalde
maior dos cotos episc.o pais convén
moito que sex_a persoa de prendas,
práctic~ en negócios e castelán"

Emilio Duro no libro "El Monasterio de
Ribas de Sil" fala da presenxa de galegas entre os abades de San Esteban,
"Cantos apelidos galegas? Viñan de
Cardeña, de Carrión, de Coria, ·de Cornellana, de Oña, de Sahagún·, de Valladolid e hastra de Monserrat e Sopetrán. Os contados profesos dos mosteiros galegas e deica a metade ao menos dos "sete tillos da casa" eran de fóra da terra galega. Cos monxes sucedia o mesmo, e non só cos colex~les,
. senón cos que ocupaban cargos principais: priores da casa, priores de granxas, mordomos, graneiros, mestres do
coléxio. Outro tanto ocorria, perantes
tres séculas, en todos os grandes mosteiros -só Celanova tivo maioria de
abade$ profesos na casa, o que tampouco quer dicer que fosen .,,g alegoscon moitos coengos e hastra con bastantes párocos rurais;'. •

L.---·--·------..:.--------·- -------·---------------------------------

VOLVER AO REGO

H

aberia castigos, pero tamén prémios no Mercado Comun. Marcar o paso da Estadea do Manneken Pis deixarianos sen folgos e descarados, mais formariamos parte dunha
procesión poderosísima.

-

Na pesca, por exemplo, os danos dos
peixes de fóra do Continente terian que
negociar ca clube de .paises máis ricos
do mundo. Que Estado se atreveria coa
-formidábel Estadea? Ag_ora vemos que
Marrocos, sen ir máis alá. A Paris interésalle qu~ os seus millonários negócios
coa família de Hassan teñan franquícia
na UE. Que mellar chave para abrir esa
porta que un caladoiro que se nega a
andaluces e galegas pero se vende ao
mesmo tempo a Corea e Taiwan?. O da
UE ten moitas avantaxes. Para Rabat. +

